ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 โครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานพนักงานครูเทศบาล

- เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
และพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ
ของพนักงานครูในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนการสอนตามยุคปจจุบัน

2 โครงการสัมนาคณะกรรมการ
สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
สถานศึกษาเทศบาล

- เพื่อจัดทําแผนงาน/ปฏิทินปฏิบัติ
งานประจําป
- เพื่อวางแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาธรรมนูญโรงเรียน
- เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
การศึกษา พ.ศ. 2542

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมสัมนาพนักงานครู -พนักงาน
เทศบาลเกี่ยวกับงานสงเสริมวิชาการหลัก
สูตรหรือวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนการวัดและประเมินผลฯลฯ
ระยะเวลา 3-5 วันพรอมการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ในสวนที่จําเปนเพื่อนํามาใชใน
การปรับปรุงการเรียนการสอน

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
400,000
400,000
400,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
15,000
15,000
(งบอุดหนุน)
(งบอุดหนุน)

-จัดประชุมสัมนาเพิ่มพูนความรู โดยผู
เชี่ยวชาญและวิทยากร
ภายนอก 1 ครั้ง
- จัดประชุมสัมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากครูตนแบบครูเครื่อขาย
และคณะกรรม-การสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 3 แหงอยางนอย 2 ครั้ง/ป

30,000
(งบเทศบาล)
15,000
(งบอุดหนุน)

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ
-พนักงานไดรับการเสริมสรางความรู กองการศึกษา
ความสามารถและนําไปใชในการจัด โรงเรียน ท.3
การเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
-คุณภาพและมาตรฐานการจัดการ
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสูงขึ้น

30,000
30,000 - พนักงานไดศึกษาดูงานโรงเรียนใน กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ละแวกใกลเคียง
โรงเรียน ท.3
15,000
15,000 - ไดขอมูลการจัดทําแผนงาน/ปฏิทิน
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
ปฏิบัติงานประจําประดับโรงเรียน
และระดับเทศบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน - เพื่อกระตุนใหพนักงานครูเอาใจ
ประจําปของพนักงานครูเทศบาล ใสในการปฏิบัติหนาที่และประพฤติตัว
เปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน
- เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
4 โครงการประชุม/สัมมนา
-เพื่อจัดทําแผนงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ประจําป
ขั้นพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัด
- เพื่อวางแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
- เพื่อปรับปรุงกระบวนการในการ
มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
ของคณะกรรมการ
5 โครงการประกาศเกียรติคุณ
-เพื่อสรางขวัญและกําลังใจให
บุคลากรที่ไมมีวันลาในรอบป
บุคลากรที่ไมมีวันลาในรอบป
-เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความ
วิริยะอุสาหะและเสียสละในการ
ปฏิบัติงาน
-เพื่อใหผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดทําแบบประเมิน แตงตั้งคณะ
กรรมการและทําการประเมินผลการปฏิบัติ
งานพนักงานครู ปละ 2 ครั้ง
- ใชขอมูลที่ไดจากการประเมินเพื่อ
บุคลากรและปรับปรุงการเรียนการสอน
-จัดประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรูโดยผู
เชี่ยวชาญและวิทยาการผูมีความรู 1 ครั้ง
- จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากหนวยงานเกี่ยวของ
อยางนอย 1 ครั้ง/ป
- เพื่อจัดทําแผนงาน/ปฏิทินระดับ
โรงเรียน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
12,000
12,000
12,000 -พนักงานครูไดรับการประเมินผลการ กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบัตงิ านอยางเปนระบบ เสริมสราง สถานศึกษา
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
ในสังกัด
และประพฤติตนไดอยางเหมาะสม

-แตงตั้งคณะกรรมการแตละหนวย
งานสํารวจวันลาในรอบปงบ
ประมาณของบุคลากรในหนวยงาน
ตนเอง และรายงานกองการศึกษา
-กองการศึกษาจัดทําเกียรติบัตร
แจกบุคลากรในวาระอันควร

3,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
20,000 -ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในดานวิชาการกองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จะพัฒนาและมีผลดีมากขึ้น
สถานศึกษา
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
ไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
และมีความรู/ ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
-ประชาชนศรัทธาการจัดการศึกษา
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมยมากยิ่งขึ้น
3,000
3,000 -บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
สถานศึกษา
-บุคลากรมีความวิริยะอุสาหะและ
ในสังกัด
เสียสละในการปฏิบัติงาน และไดรับ
ประสิทธิภาพของงานเพิ่มมากขึ้น
-ประชาชนใหความศรัทธาการปฏิบัติ
งานของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น

ที่

โครงการ

6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

วัตถุประสงค

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหคณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียนไดรับความรู และ
ประสบการณดานตางๆ อยางตอเนื่อง
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานทุกดานให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความ
เปนไปของหนวยงานในความรับผิดชอบ
และความตองการของสังคม
7 โครงการศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตร -เพื่อสงเสริมใหผูดูแลเด็กไดศึกษาตอ
บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย
ระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัยที่ตนรับสําหรับผูดูแลเด็กตามโครงการความ ผิดชอบ
รวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการ - เพื่อนําความรูจากการศึกษามา
ศึกษาขององคปกครองสวนทองถิ่น ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ยิ่งขึ้น
8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน -เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยชมรมพฤษาอาจารย และ
โรงเรียนในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
สูงขึ้นทัดเทียมกับสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยฝายประถม
ที่มีชื่อเสียงของเทศบาล
-ใหประชาชนเกิดความศรัทธาในการ
จัดการศึกษาของเทศบาลมากยิ่งขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลใหเขารับ
การอบรมและนวัตกรรมจากการศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติม สามารถพัฒนางานใหไดรับ
ประโยชนสูงสุดอยูเสมอ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
500,000
500,000
500,000 - โรงเรียนไดรับการพัฒนาใหทันสมัย กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อยูเ สมอ
สถานศึกษา
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได ในสังกัด
รับการยอมรับจากองคกรที่เกี่ยวของได
เปนอยางดี

-จัดสงผูดูแลเด็กที่ยังไมจบปริญญาตรี
เขาศึกษาตอสาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
ตามโครงการปละ 1 คน

40,000
40,000
40,000 -ผูดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สาขาการศึกษาปฐมวัยทุกคน
สถานศึกษา
-ผูดูแลเด็กสามรถนําความรูและ
ในสังกัด
ประสบการณจากการศึกษามาปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรูของเด็กใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
100,000
100,000
100,000 -โรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนา กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
สถานศึกษา
-พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ในสังกัด
ศึกษามีประสบการณในการจัดและ
พัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงยิ่งขึ้น
-ประชาชนใหความศรัทธาโรงเรียน
เทศบาลมากขึ้น

-ออกคําสั่งพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานที่
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฝายประถมโดยใหรายงานการเดินทาง
ประถมโดยใหรายงานการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานทุกครั้ง
-จัดอบรมขยายผลใหครูที่ไมมีโอกาสไป
รวมศึกษาดูงาน
- จัดประชุมครูและผูบริหารการศึกษา
เพื่อดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสังกัด

ที่

โครงการ

9 โครงการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
- เพื่อสรางความรูความเขาใจและพัฒนา - ครูเขาอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาตนเอง
5,000
5,000
5,000 - ครูมีความรูและเทคนิคการจัดการ
ศักยภาพของครูในการปฏิบัติงาน และ
ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนการสอนที่หลากหลาย
จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
หลากหลาย
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- เพื่อใหครูมีทักษะในการใชสื่อและนิวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการ -เพื่อกระตุนและสงเสริมใหพนักงานครู
-สนับสนุนสงเสริม จัดประกวดแขงขันและ
การศึกษาทองถิ่น ภาคตะวันออก และนักเรียนมีการพัฒนาและแสดงออก คัดเลือกผลงานของพนักงานครูและ
เฉียงเหนือ
ดานความรูความสามารถในการพัฒนาการ นักเรียนในสังกัดเทศบาล พรอมประกาศ
เรียนการสอน
เกียรติคุณหรือรับรางวัล
-เพื่อแสวงหาแนวความคิดและรูปแบบ - สงผลงานของพนักงานครูและนักเรียนเขา
ใหม ๆ ที่ไดจากการรวมกิจกรรมกับ
รวมแสดงในการจัดนิทรรศการการศึกษา
หนวยงานอื่นมาประยุกตใชในการเรียน เทศบาลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสอนโรงเรียนในสังกัด
ณ เทศบาลเจาภาพ
-เพื่อเปนการประชาสัมพันธเผยแพร
ผลงานดานการศึกษา
2 โครงการรวมจัดงานมหกรรม
- เพื่อกระตุนใหครูนักเรียนพัฒนางาน
-นําผลงานครูและนักเรียนรวมจัดงาน
การจัดการศึกษาทองถิ่น
วิชาการ เพื่อการแขงขัน
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับ
- เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ
ประเทศ ปละ 1 ครั้ง
3 โครงการวัดและประเมินผลการเรียน -เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนแตละ
-ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ภาคเรียนและปลายปการศึกษา
ประเมินและวัดผล
-เพื่อนําผลมาตัดสินเลื่อนชั้นแกไข
-ดําเนินการสอบวัดผลในแตละชวง
ปญหาการจัดการศึกษา
ปลายภาคเรียนและปลายปการศึกษา
( 2 ครั้ง/ป )
- นําผลการสอบมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
200,000
200,000
200,000 - พนักงานครูและนักเรียนเทศบาลมี กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความตื่นตัวและการพัฒนาความรู
สถานศึกษา
ความสามารถและปรับปรุงการเรียน
ในสังกัด
การสอนใหดีขึ้นเปนที่ยอมรับและ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
- พนักงานครูและนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงและหลากหลาย
สามารถนํามาปรับปรุง/พัฒนาการจัด
การศึกษาใหดียิ่งขึ้น
100,000
(งบเทศบาล)

100,000
100,000 - บุคลากรทุกคนมีความพรอมเขารวม กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) งานนิทรรศการและมีผลงานนําเสนอ โรงเรียน ท.3

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
50,000 -มีสถิติขอมูลผลสัมฤทธิ์นักเรียนเพื่อ กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใชพฒ
ั นาการจัดการศึกษา
สถานศึกษา
-นําผลการสอบมาสรุปวิเคราะหพัฒนา ในสังกัด
ปรับปรุงการเรียนการสอน
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น

ที่
4

5

6

7

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-โรงเรียนดําเนินการสรรหาติดตอ
ประสานงานแหลงเรียนรูในชุมชน
ภูมิปญญาทองถิ่นที่ตองการใหนักเรียนได
เรียนรู ขออนุมัติคาตอบแทนแหลงเรียนรูใน
ชุมชนภูมิปญญาทองถิ่นที่เชิญมาเปน
วิทยากร
-ติดตามประเมินผลการนําความรูไปใช
ประโยชน

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
30,000
30,000
30,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
5,000
5,000
5,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ
โครงการสนับสนุนแหลงเรียนรู
-เพื่อสงเสริมและกระตุนใหชุมชนรวม
-นักเรียนมีความรูและประสบการณ กองการศึกษา
ในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
พัฒนาปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียน
ที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
โรงเรียน ท.3
-นักเรียนไดรับความรูและประสบการณ
ประจําวันและประกอบอาชีพได
หลากหลายสามารถนําไปประยุกตใชใน
-ชุมชนใหความรวมมือและสนับสนุน
ชีวิตประจําวันหรืออาชีพได
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น
- เพื่อเปนการรักษาและสงเสริมแหลง
-นักเรียนมีความรักและหวงแหน
เรียนรูชุมชน ภูมิปญญาในชุมชน
ทองถิ่นของตนเองมากขึ้น
-ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
-นักเรียนสามารถนําความรูและ
แนนแฟนยิ่งขึ้น
ประสบการณไปประกอบอาชีพได
โครงการจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด -เพื่อใหโรงเรียนมีหนังสือสําหรับครู
-หนังสืออานจํานวน 500-1,000 เลม
100,000
100,000
100,000 -ครู นักเรียน มีหนังสือานอยางเพียงพอกองการศึกษา
นักเรียนไดคนควาหาความรูอยาง
ใหโรงเรียนเทศบาล 1-2-3
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
โรงเรียน ท.3
เพียงพอ
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
10,000
10,000
10,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูตาม
-เพื่อใหเด็กนักเรียนใชเรียนรูตามหลัก
-จัดทําแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรู
60,000
60,000
60,000 - สถาศึกษามีแหลงเรียนรูตามหลัก กองการศึกษา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถาน
เศรษฐกิจพอเพียงในบริเวณสถานศึกษา ที่มีอยูแลวภายในโรงเรียน เชน บอปลา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษา
ศึกษา
สวนปา สวนเกษตร สวนสมุนไพร
ในสังกัด
สวนไมดอกไมประดับ
โครงการแขงขันนักเรียนคนเกงของ -เพื่อสงเสริมและกระตุนใหครูและ
-แตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ/จัดทํา
15,000
15,000
15,000
-การจัดการศึกษาของเทศบาลมี กองการศึกษา
โรงเรียนทองถิ่น
นักเรียนตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอน แบบทดสอบนักเรียนระดับ ป.5 และ ม.3
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) คุณภาพมากขึ้น
-จัดสงนักเรียนตัวแทนเทศบาลเขารวม
-ไดนักเรียนตัวแทนเทศบาลเขารวม
แขงขันคนเกงระดับประเทศ
แขงขันระดับประเทศเพื่อสรางชื่อเสียง
ใหกับตนสังกัด

ที่

โครงการ

8 โครงการพัฒนาการบริหาร
โดยใชสถานศึกษาเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น

วัตถุประสงค

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
- เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดใหมี
- สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาใน
3,000,000 3,000,000 3,000,000
คุณภาพทุกดานสามารถเปนสถานศึกษา สังกัดจัดการศึกษาทุกรูปแบบอยางหลาก
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
ตนแบบและเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น หลายทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย
เปนฐานในการพัฒนาประชาชนในทองถิ่น
ใหเรียนรูตลอดชีวิตและเปนศูนยรวมแหลง
เรียนรู เปนการในการพัฒนาทองถิ่นดวยการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต

9 โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง

1.เพื่อเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ใหกับโรงเรียนสังกัดเทศบาล
2.เพื่อใชเปนแหลงศึกษาคนควาดาน
ขอมูลที่เปนประโยชนทางการศึกษา

-ติดตั้งเลขหมายโทรศัพทไว
ประจําโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนและ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง

72,000
(เงินรายได
สถานศึกษา)

10 โครงการสอนพิเศษนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อเขาศึกษาตอ
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4

-เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สูงขึ้นและสามารถสอบเขาศึกษาไดระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนเปนจํานวนที่มากขึ้น
-เพื่อชวยเหลือนักเรียนในการสอบเขา
เรียนชั้น ม.4
-เพื่อชวยเหลือนักเรียนในการสอบเขา
เรียนระดับ ปวช.
-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใหสูงขึ้น

- ผูเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัดไดคะแนน
สูงและเขาเรียนตอไดเปนจํานวนมากขึ้น
(รอยละ 90 )
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

10,000
(งบเทศบาล)

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ
- สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมีการ กองการศึกษา
บริหารงานโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา
- สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมีวัสดุ, ในสังกัด
ครุภัณฑและหองสนันสนุนการสอน
อยางเพียงพอและใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
-ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น
-ประชาชนไดรับการศึกษาตอเนื่อง
ตลอดชีวิตจากการจัดการศึกษา
72,000
72,000 -โรงเรียนสังกัดเทศบาลมีอินเตอรเน็ต กองการศึกษา
(เงินรายได (เงินรายได ความเร็วสูงสําหรับศึกษาคนควาขอมูล สถานศึกษา
สถานศึกษา) สถานศึกษา) ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
ในสังกัด
- การจัดการศึกษามีความทันสมัย
มากขึ้น
10,000
10,000 -นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามารถสอบเรียนตอในระดับ
สถานศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนไดคะแนนที่สูงขึ้น ในสังกัด
- นักเรียนศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น

ที่

โครงการ

11 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา

12 โครงการจางครูสอนนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 โครงการจัดสอบเตรียมเขาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (พรี ม.1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เทศบาลเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด
-เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาที่
ปรับปรุงแลวเปนรูปเลมสมบูรณ

-เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดฯไดพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐานใหเหมาะสมกับยุคสมัย
- เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนใน
การจัดการเรียนการสอนมากที่สุด
-เพื่อใหประชาชนศรัทธาการจัดการ
ศึกษาของเทศบาลมากยิ่งขึ้น
-เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน - จางครูสอนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สูงขึ้นและสามารถสอบเขาศึกษาไดระดับ จํานวน 5 อัตรา
มัธยมศึกษาตอนตนเปนจํานวนที่มากขึ้น
-เพื่อชวยเหลือนักเรียนในการสอบเขา
เรียนชั้น ม.1-4
-เพื่อชวยเหลือนักเรียนในการสอบเขา
เรียนระดับสูงขึ้น
-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใหสูงขึ้น
-เพื่อแกปญหาขาดแคลนครูทําใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
-เพื่อสงเสริมและกระตุนใหครูและ
-แตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ/
นักเรียนตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอน แบบทดสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน
-เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เขาเรียน ชั้น ม.1
-โรงเรียนมีนักเรียนที่สอบเขาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ได

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
90,000
90,000
90,000 -สถานศึกษาในสังกัดฯมีหลักสูตรสถานกองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่สมบูรณและมี
สถานศึกษา
มาตรฐานยิ่งขึ้น
ในสังกัด
-ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน
การสอนมากยิ่งขึ้น
-ประชาชนศรัทธาการจัดการศึกษา
ของเทศบาลมากยิ่งขึ้น
1,000,000 1,000,000 1,000,000 -นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามารถสอบเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนไดและไดระดับ
คะแนนที่สูงขึ้น
-ปญหาขาดแคลนบุคลากรครูลดลง
ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
-นักเรียนศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น

100,000
(งบเทศบาล)

100,000
100,000 -ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความตื่นตัวทางวิชาการมากขึ้น
-ไดนักเรียนที่สอบเขาเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

14 โครงการประเมินสถานศึกษา
ภายในประจําป

-เพื่อเตรียมรับการประเมินสถานศึกษา
ภายนอก
-เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดมี
มาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น
-เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหดีขึ้น
-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

15 โครงการประเมินสถานศึกษา
ภายนอกประจําป

-เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดมี
มาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นและผาน
เกณฑการประเมินภายนอก
-เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลใหดีขึ้น
-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษาภายใน ประชุมทําความ
เขาใจจัดทําแบบประเมินและดําเนินการ
ประเมิน
-สรุปผลการประเมินรายงาน
ผูบังคับบัญชา
-นําสรุปผลการประเมินประชุมผูบริหาร
สถานศึกษาและครูเพื่อปรับปรุงแกไข
จุดที่มีปญหา
-แตงตั้งคณะกรรมการระดับ
เทศบาลประชุมทําความเขาใจในการ
ประเมินภายนอกและประเมินโรงเรียน
นําผลประเมินมาวิเคราะห
-จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา เพื่อรวม
กันพัฒนา ปรับปรุง แกไข การจัดการศึกษา
รายป

16 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต
- ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ความเร็วสูงในโรงเรียน
ความเร็วสูงใหกับโรงเรียนเทศบาล 2
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
"อิสาณธีรวิทยาคาร"
2.เพื่อใชเปนแหลงศึกษาคนควาดานขอมูล
ที่เปนประโยชนทางการศึกษา

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
15,000
15,000
15,000 -การจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาจน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามารถผานการประเมิน
-ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษาและพนักงานครู มีความกระตือ
รือรนในการพัฒนาการจัดการศึกษา
อยางจริงจังและเปนรูปธรรม
-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
-ประชาชนใหความศรัทธาเลื่อมใส
การจัดการศึกษาของเทศบาลมากขึ้น
15,000
15,000
15,000 -การจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาจน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามารถผานการประเมิน
-ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษาและพนักงานครู มีความกระตือ
รือรนในการพัฒนาการจัดการศึกษา
อยางจริงจังและเปนรูปธรรม
-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
-ประชาชนใหความศรัทธาเลื่อมใส
การจัดการศึกษาของเทศบาลมากขึ้น
60,000
60,000
60,000 -นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 มี
(เงินรายได
(เงินรายได (เงินรายได อินเตอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับศึกษา
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) คนควาที่เปนประโยชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

ที่

โครงการ

17 โครงการขยายระบบ
LAN INTERNET
โรงเรียนเทศบาล 3

18 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนเทศบาล 3
19 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ขยายแนวเชื่อมตอสาย LAN ในหอง
คอมพิวเตอร จํานวน 20 เครื่อง
- เพิ่ม PORT USB 1 เครื่อง 24 PORT
- ติดตั้ง HUB ขยายสัญญาณอินเตอรเน็ต

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
26,000
- โรงเรียนมีระบบอินเตอรเน็ตไวบริการ กองการศึกษา
(งบเทศบาล)
นักเรียนอยางทั่วถึง
โรงเรียน ท.3

-เพื่อใหนักเรียนและครูไดศึกษาคนควา
ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย
-เพื่อใหนักเรียนเขาถึงแหลงขอมูล
สารสนเทศที่ทันสมัย
-เพื่อพัฒนาหองคอมพิวเตอรใหเปนแหลง
เรียนรูในโรงเรียน
- เพื่อใหเด็กนักเรียนใชเรียนรูตามสภาพจริง -จัดทําแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูที่
30,000
30,000
30,000
ในโรงเรียน
มีอยูแ ลวในโรงเรียน เชน บอปลา สวนปา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
สวนเกษตร สวนสมุนไพร
- เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพทุกดาน - โรงเรียนเครือขายตนแบบสําหรับเปน
1,500,000 1,500,000 1,500,000
สามารถเปนโรงเรียนตนแบบได
โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
เปนฐาน
1,000,000 1,000,000 1,000,000
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและแหลง - เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูดาน
เรียนรูในโรงเรียน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยี
การเกษตรแกเด็กนักเรียน

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีการเกษตร
แกเด็กนักเรียน

100,000
(งบอุดหนุน)

100,000
(งบอุดหนุน)

- โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่เปนรูปธรรม กองการศึกษา
โรงเรียน ท.3

-โรงเรียนมีการบริหารงานอยางมี
กองการศึกษา
ประสิทธิภาพ
โรงเรียน ท.2
-โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑและหองสนับ โรงเรียน ท.3
สนุนการสอนอยางเพียงพอและใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
- ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ
- ประชาชนศรัทธาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลมากขึ้น
100,000 - เด็กนักเรียนไดเรียนรูหลักปรัชญา กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอน วิธีการ
โรงเรียน ท.1
และการลงมือปฏิบัติ
- สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันได

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
21 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
-เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน - ครูผูสอนไดรับการนิเทศการจัดการเรียน
เทศบาล 3
การสอนของครูใหมีประสิทธิภาพและ
การสอน
และประสิทธิผล
- เพื่อใหระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
ดําเนินไปอยางเปนระบบและตอเนื่อง
22 โครงการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน - เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการวิจัย - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
เทศบาล 3
ในชั้นเรียนของครู
นักเรียนไดรับการพัฒนาตนเองไปสูมาตรฐาน
- เพื่อปญหาและพัฒนานักเรียน
- นักเรียนไดรับการแกไขปญหาและไดรับการ
พัฒนา
23 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสายชั้น - เพื่อพัฒนาปรับปรุงหองเรียนในแตละ
- จัดทําหองปฏิบัติการเรียนการสอนใหมีสื่อ
และหองปฏิบัติการ
สายชั้นและหองปฏิบัติการตางๆ ใหเปน และอุปกรณการเรียนการสอนใหนักเรียน
แหลงการจัดการเรียนการสอนที่มี
ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง
ประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดหองเรียนไดครบตามความตองการ
เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนการสอน
- เพื่อจัดหองสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดเพียงพอกับความตองการของครูและ
นักเรียน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
5,000
5,000
5,000 -การจัดการเรียนรูของครูและบุคลากร กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ทางการศึกษามีประสิทธิภาพและ
โรงเรียน ท.3
ประสิทธิผล
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และมีคุณภาพ
3,000
3,000
3,000 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีงาน กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ
โรงเรียน ท.3
- นักเรียนที่มีปญหาไดรับการแกไข
ตรงตามสภาพปญหา
1,000,000 1,000,000 1,000,000 - นักเรียนมีหองปฏิบัติการตางๆ มีสื่อ กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) อุปกรณและแหลงเรียนรูใหนักเรียน โรงเรียน ท.2
ศึกษาคนควาดวยตนเอง
- มีหองสนับสนุนการเรียนการสอนได
เพียงพอกับความตองการของครูและ
นักเรียน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ติดตั้งเครื่อขายอินเตอรเน็ตไรสายโดย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียนเทศบาล 1

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
1,000,000
- นักเรียนและบุคลากรไดรับการสืบคน กองการศึกษา
(งบอุดหนุน)
ขอมูลและไดใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ท.1
ไรสายอยางมีประสิทธิภาพ
5,000
5,000
5,000 - เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
ศูนยเด็กเล็กฯ

24 โครงการ WiFi ในโรงเรียน

- เพื่อจัดตั้งเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย
เพื่อการเรียนรูโดยไมจํากัดพื้นที่

25 โครงการประชุมคณะกรรมการ/
ผูปกครอง

- เพื่อชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานการบริหาร/การจัดการเรียน
การสอน
- เพื่อใหผูปกครองและคนในชุมชน
มีสวนรวมในการนําประสบการณตางๆ มา
เลาขานใหเด็กๆ ฟง

- จัดประชุมครูผูดูแลเด็กและคณะกรรมการ
ผูปกครองอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูปกครอง
และคนในชุมชนมีสวนรวมในการเลานิทาน
พื้นบานใหเด็กๆ ฟง

3,000
(งบอุดหนุน)

3,000
(งบอุดหนุน)

- เพื่อจัดทําสื่อนวัตกรรมใหมๆ ใหเหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหครบทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
- เพื่อเปดโอกาสใหครูผูดูแลเด็กไดพบปะ
และแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับ
บุคลากรอื่น และนําความรูที่ไดมาจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรของ
เด็กปฐมวัย

- จัดทําสื่อนวัตกรรมใหมๆ สําหรับใชในการ
เรียนการสอนเด็กเล็ก

10,000
(งบอุดหนุน)

10,000
(งบอุดหนุน)

- จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหครูผูดูแลเด็ก 10,000
ไดพบประกับบุคลากรอื่นเพื่อเปนการแลก
(งบอุดหนุน)
เปลี่ยนประสบการณและเพิ่มพูนทักษะความรู

10,000
(งบอุดหนุน)

26 โครงการผูเฒาเลาขาน

27 โครงการสื่อสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
28 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก

3,000 - เด็กๆ มีความสุขและสนุกสนานในการกองการศึกษา
(งบอุดหนุน) รวมกิจกรรมฟงนิทาน
ศูนยเด็กเล็กฯ
- เด็กๆ มีทักษะในการฟง พูด และมี
สมาธิ
10,000 - เด็กเล็กมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยกองการศึกษา
(งบอุดหนุน) เหมาะสมกับคุณลักษณะตามวัย
ศูนยเด็กเล็กฯ
10,000 - ครูผูดูแลเด็กไดพัฒนาศักยภาพตนเอง กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) และแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับศูนยเด็กเล็กฯ
บุคลากรอื่น และนําความรูที่ไดมาจัดการ
เรียนการสอน

ที่

โครงการ

29 โครงการหนูนอยตาวิเศษ

30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
- จัดกิจกรรมดานการสรางจิตสํานึกในเด็กเล็ก 3,000
3,000
3,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสะอาด มีสภาพ กองการศึกษา
เชน การรณรงครักษาความสะอาดโดยการ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) แวดลอมที่สวยงาม
ศูนยเด็กเล็กฯ
เก็บขยะ เปนตน
- เด็กนักเรียนมีจิตสํานึกในการรักษา
ความสะอาด

- เพื่อเปนการรักษาความสะอาดดาน
สิ่งแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อปลูกฝงใหเด็กนักเรียนมีจิตสํานึกใน
การรวมกันรักษาความสะอาดและรักษา
สิ่งแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ฝกเด็กนักเรียนใหมีความรับผิดชอบและ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
- เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู มี
- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบศูนยพัฒนา
ภูมิทัศนที่รมรื่นสวยงาม
เด็กเล็ก เชน ปลูกตนไม ไมดอก ไมประดับ

31 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค- เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหรองรับ - ปรับปรุงซอมแซมโดมภายในอาคาร
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงระบบระบายน้ํา
- เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความ - ปรับปรุงซอมแซมรั้ว
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยในการเปนสถานที่ - ปรับปรุงซอมแซมประตู
จัดการเรียนการสอน
32 โครงการพัฒนาหองศูนยสื่อ
- เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนพัฒนาการดาน - จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
คณิตศาสตรสายปฐมวัย
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา คณิตศาสตรแกนักเรียนชั้นปฐมวัย
33 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน - เพื่อใหหองสมุดเปนแหลงศูนยกลาง
- พัฒนาหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 ใหพรอม
เทศบาล 1
บริการดานการเรียนการสอน การศึกษา สําหรับนักเรียนและบุคลากรครูไดใช
คนควาหาความรูของนักเรียน ครูและ
ประโยชนในการเรียนการสอนอยางเต็ม
บุคลากรในโรงเรียนอยางแทจริง
ประสิทธิภาพ

10,000
(งบอุดหนุน)

10,000
(งบอุดหนุน)

200,000
(งบอุดหนุน)

200,000
(งบอุดหนุน)

26,000
(งบอุดหนุน)
100,000
(งบอุดหนุน)

26,000
(งบอุดหนุน)
150,000
(งบอุดหนุน)

10,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพรมรื่น
กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) สวยงาม เปนที่ชื่นชมของผูปกครองและ ศูนยเด็กเล็กฯ
ประชาชนทั่วไป
200,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความมั่นคง
กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) แข็งแรง ปลอดภัย
ศูนยเด็กเล็กฯ
- มีระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ

26,000
(งบอุดหนุน)
200,000
(งบอุดหนุน)

- เด็กนักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย กองการศึกษา
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา โรงเรียน ท.1
- นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกองการศึกษา
และเปนการเพิ่มพูนความรู
โรงเรียน ท.1

ที่
34

35
36
37

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
- เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณใชในการจัดการ
- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไป
ปฏิบัติงานทั่วไปของโรงเรียน
เรียนการสอน และการปฏิบัติงานทั่วไป ประกอบดวย
เทศบาล 2
อยางเพียงพอ
1. คอมพิวเตอร 10 ชุด
2. พัดลมติดผนัง 20 นิ้ว 28 ชุด
3. โทรทัศนสีจอแบน 29 นิ้ว 8 เครื่อง
4. คอมพิวเตอรพกพา 2 เครื่อง
5. เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 250 วัตต
3 เครื่อง
6. ถังเก็บน้ําพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร
จํานวน 3 ถัง
- ปรับปรุงและพัฒนาสายชั้นปฏิบัติการ
พิเศษ
- ดําเนินการซอมแซมครุภัณฑ
โครงการพัฒนาปรับปรุงหองนาฎศิลป - เพื่อเปนการจัดใหมีบรรยากาศเอื้อตอการ - ปรับปรุงหองนาฎศิลปใหมีอุปกรณครบถวน
เรียนการสอนวิชานาฎศิลป
และสภาพเอื้อตอการเรียนการสอน
โครงการซอมบํารงหองปฏิบัติการ - เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหมี
- ดําเนินการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณหอง
ทางภาษา
ความอยากเรียนภาษามากขึ้น
ปฏิบัติการทางภาษา
โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
- เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณใชในการจัดการ
- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไป
ปฏิบัติงานทั่วไปของโรงเรียน
เรียนการสอน และการปฏิบัติงานทั่วไป ประกอบดวย
เทศบาล 1
อยางเพียงพอ
1. เกาอี้พลาสติกสําหรับหองประชุม
จํานวน 200 ตัว
2. โตะพื้นฟอรเมกาสีขาว ขนาด 45x180 ชม.
จํานวน 30 ตัว

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
(งบอุดหนุน)
- การปฏิ่บัติงานของสถานศึกษาเปนไป กองการศึกษา
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียน ท.2
250,000
- มีเครื่องมือใชในการเรียนการสอน
112,000
เหมาะสมและเพียงพอ
76,800
60,000
28,500
28,500

-

-

400,000

-

-

250,000
100,000
(งบอุดหนุน)
100,000
(งบอุดหนุน)

-

-

-

-

(งบอุดหนุน)
90,000

-

-

100,000

-

-

- สถานศึกษามีหองเรียนนาฎศิลปที่มี กองการศึกษา
ความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน ท.1
- การจัดการเรียนการสอนดานภาษามี กองการศึกษา
ความพรอมและผูเรียนใหความสนใจ โรงเรียน ท.1
- การปฏิ่บัติงานของสถานศึกษาเปนไป กองการศึกษา
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียน ท.1
- มีเครื่องมือใชในการเรียนการสอน
เหมาะสมและเพียงพอ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

38 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ - เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสายชั้น
นักเรียนสายชั้นอนุบาล
อนุบาลมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนเทศบาล 1
- เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับจัดการเรียนการ
สอน พรอมโตะและเกาอี้ จํานวน 30 ชุด

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
660,000
- มีคอมพิวเตอรใชในการจัดการเรียน กองการศึกษา
(งบเทศบาล)
การสอนนักเรียนสายชั้นอนุบาลอยาง โรงเรียน ท.1
เพียงพอและเหมาะสม

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 3 ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการเขาคายทางวิชาการนักเรียน -เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ในกลุม สาระ 8 สาระ มีประสิทธิภาพ
ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู และมีโอกาส
คนควา และเรียนรูจากธรรมชาติ
รูจักคิด มีความคิดสรางสรรค
2 โครงการคณิตศาสตรแสนสนุก
-เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร
-เพื่อใหนักเรียนรูจักตัวเลขและคา
จํานวน 1-100
-เพื่อใหนักเรียนบวก ลบเลข จํานวนตางๆ
3 โครงการถายโอนโรงเรียน
-เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ตามภารกิจของพระราชบัญญัติ
การกระจายอํานาจ
การกระจายอํานาจ
-เพื่อดําเนินการถายโอนโรงเรียนในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยเขต 1 ในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 2 โรงเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดเขาคายทางวิชาการ ของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
30,000
30,000
30,000 -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตางๆ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
สูงขึ้น
-ประชาชนศรัทธาการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลมากขึ้น

-นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลบวก
10,000
10,000
10,000 -นักเรียนทุกคนสนใจและเขาใจ
ตัวเลข 1-100 และบวกคาจํานวน 1-100 ได (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น
ถูกตอง
-นักเรียนเขียนเลขไทย และเลขอาราบิค
1-100 ไดถูกตองและแมนยํา
-นักเรียนสนใจและสนุกสนาน
-สงแบบขอรับการประเมินให
15,000
15,000
15,000 -ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
คณะกรรมการฯมาประเมินความพรอม
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กระจายอํานาจ
ในการถายโอน
-มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
-ถายโอนโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมยเพิม่ ขึ้น
บุรีรัมย เขต 1 ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
-กระจายการบริการดานการศึกษา
จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนอนุบาล
ครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
บุรีรัมย และโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห
มากขึ้น
5 (ไตรคามสิทธิศิลป)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

ที่

โครงการ

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
4 โครงการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กกอนวัย - ดําเนินการสอบคัดเลือกครูและผูดูแลเด็ก
300,000
300,000
300,000
เรียนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดพัฒนา กอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม เต็มตาม
เมืองบุรีรัมยจํานวนตามเกณฑมาตรฐานของ
ศักยภาพ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
- เปนคาใชจายสําหรับคาจางครู-ผูดูแลเด็ก
เมืองบุรีรัมยมีศูนยในการพัฒนาการ
กอนวัยเรียน คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
เรียนรูของบุตรหลานที่มีมาตรฐาน
หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของจําเปนในศูนย
-เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
บุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-ประชาชนมีเวลาในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น
5 โครงการจัดทําหองสมุดเคลื่อนที่
- เพื่อจัดทําแหลงเรียนรูเคลื่อนที่บริการ -จัดซื้อรถยนตเพื่อทําหองสมุดเคลื่อนที่
1,000,000 1,000,000 1,000,000
ดานการศึกษานอกระบบและตาม
จํานวน 1 คัน
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
อัธยาศัยแกประชานในทองถิ่น
- เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
6 โครงการนําเด็กดอยโอกาส
ไปทัศนศึกษา
7 โครงการจัดการศึกษา
ภาคประชาชน

วัตถุประสงค

- เพื่อใหเด็กดอยโอกาสหรือขาดความ
พรอมมีโอกาสไปทัศนศึกษาตามแหลง
เรียนรูหรือสถานที่สําคัญ
- จัดบริการการศึกษานอกระบบหรือ
ภาคประชาชนสนองความตองการของ
ของประชาชนในทองถิ่น

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
-เด็กกอนวัยเรียนในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมยไดรับการพัฒนาดาน
ตาง ๆ อยางเหมาะสมกับวัย
-ประชาชนมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่มีมาตรฐานเพื่อสงบุตรหลาน
เขาเรียน
-เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

- ประชาชนไดรับการเรียนรูตาม
อัธยาศัยและตลอดชีวิต

กองการศึกษา

- จัดทัศนศึกษาแหลงเรียนรูเด็กดอยโอกาส
ปละ 1 ครั้ง

200,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

200,000 - เด็กดอยโอกาสไดรับการสงเสริมการ กองการศึกษา
งบเทศบาล เรียนรูมีโอกานทางการศึกษามากขึ้น

- จัดการเรียนรูตามกลุมสนใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาล

300,000
งบเทศบาล

300,000
งบเทศบาล

300,000 - ประชาชนไดรับการศึกษาตาม
งบเทศบาล อัธยาศัยหรือตลอดชีวิต

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา - นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาโดย
โดยไมเสียคาใชจาย เรียนฟรี 15 ป เทาเทียมกัน
- โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณที่เพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอน
- ผูปกครองไดลดคาใชจายในการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียน

9 โครงการตลาดนัดวิชาของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

10 โครงการเขาคายทางวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจาย เรียนฟรี 15 ป
ประกอบดวย
1.1 คาจัดการเรียนการสอน
1.2 คาเครื่องแบบนักเรียน
1.3 คาหนังสือเรียน
1.4 คาอุปกรณการเรียน
1.5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

- มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนทรัพยากรที่
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ
สมบูรณเปนคนดี มีปญญา ความรู และ ตลาดนัดวิชาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ความสามารถ ทันเหตุการณปจจุบัน
- เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง
ชอบ ถนัด และสนใจ
- เพื่อฝกใหนักเรียนไดรูจักคิด รูจักตัดสินใจ
เลือกสรรสิ่งที่ดี มีคุณคา มีประโยชนตอ
นักเรียน กลาคิด กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูก
- เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุม - จัดโครงการเขาคายทางวิชาการ
สาระมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและมี
โอกาสคนควาและเรียนรูจากธรรมชาติ
รูจักคิด มีความคิดสรางสรรค

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

7,578,200
1,267,650
1,543,126
1,253,820
1,911,710
(เงินอุดหนุน)
56,000
(เงินอุดหนุน)

30,000
(เงินอุดหนุน)

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ
- นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาโดยกองการศึกษา
เทาเทียมกัน
สถานศึกษา
- โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณที่เพียงพอใน
ในสังกัด
7,578,200 7,578,200 การจัดการเรียนการสอน
1,267,650 1,267,650 - ผูปกครองไดลดคาใชจายในการจัดการ
1,543,126 1,543,126 เรียนการสอนของนักเรียน
1,253,820 1,253,820
1,911,710 1,911,710
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
56,000
56,000 - นักเรียนมีความสนุกสนานจากการ กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เขารวมกิจกรรม
สถานศึกษา
- นักเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวย ในสังกัด
ตนเอง รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- นักเรียนไดรับความรูและมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม
- นักเรียนมีความกระตือรือรน ใฝรู
ใฝเรียนเพิ่มมากขึ้น
30,000
30,000 - ผลสัมฤทธทางการเรียน 8 กลุมสาระ กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สูงขึ้น
โรงเรียน ท.3
-ประชาชนศรัทธาการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
11 โครงการขยายชั้นเรียนระดับชั้น
- เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาตอใน - ขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 100,000
100,000
100,000 - นักเรียนไดรับความรู และประสบการณกองการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถาน
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การเรียนที่สูงขึ้น
โรงเรียน ท.1
ศึกษาใกลบาน
- นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีความ
และ ท.2
- เพื่อเปดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ป ของสถาน
โรงเรียนมากขึ้น
ศึกษาสังกัดเทศบาล
- ประหยัดคาใชจายของผูปกครองในการ
- เพื่อลดคาใชจายของผูปกครองในการ
สงบุตรเขาศึกษาเลาเรียน
ศึกษาเลาเรียนของบุตร
- เพื่อทําใหนักเรียนมีสถานศึกษาทางเลือก
มากขึ้น
12 โครงการคณิตศาสตรแสนสนุก
-เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน
-นักเรียนบวกตัวเลข 1-100
6,000
6,000
6,000 - นักเรียนมีความรูความเขาใจในการ กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3
เพลิดเพลินกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และบวกคาจํานวน 1-100
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เรียนรูวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น
โรงเรียน ท.3
-เพื่อใหนักเรียนรูจักตัวเลขและคาของ
ไดถูกตอง
จํานวน 1-100
-นักเรียนเขียนตัวเลขไทยและ
อารบิก 1-100 ไดถูกตองแมนยํา
13 โครงการสอนพิเศษนักเรียนชั้น
-เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -ผูเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับ
10,000
10,000
10,000 -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กองการศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อเตรียมสอบ สูงขึ้น และสามารถสอบเขาศึกษาตอใน
มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนประจํา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สามารถสอบเขาเรียนตอในระดับ
โรงเรียน ท. 3
เขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดเพิ่มมากขึ้น จังหวัดไดระดับคะแนนสูง และเขาเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ไดคะแนนที่สูงขึ้น
ปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตอไดเปนจํานวนมากขึ้น
ใหสูงขึ้น

ที่

โครงการ

14 โครงการจางครูสอนนักเรียน
ชั้นปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 3

วัตถุประสงค
- เพื่อแกปญหาขาดแคลนครู ทําให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จางครูสอนนักเรียนระดับ
ปฐมวัย จํานวน 3 อัตรา

15 โครงการจัดนิทรรศการดานวิชาการ -เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธความ
และแสดงผลงานนักเรียน
กาวหนาดานการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3
- เพื่อใหนกั เรียนเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
- เพื่อกระตุนใหครูและนักเรียนตื่นตัว
ดานวิชาการ
16 โครงการแขงขันคนเกงทางวิชาการ -เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาล 3
-เพื่อสงเสริมดานวิชาการใหกับนักเรียน
-เพื่อเตรียมนักเรียนเขาแขงขันทาง
วิชาการทั้งระดับเทศบาล และ
ระดับประเทศ
17 โครงการคายคณิตศาสตร
- เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาล 3
การเรียนการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
จัดแสดงผลงานทางวิชาการ

18 โครงการคณิตคิดสนุก
โรงเรียนเทศบาล 3

- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
เกี่ยวกับคณิตคิดสนุกสําหรับ
นักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1-3

- เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูทักษะ
ดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
234,000
234,000
234,000 - ปญหาขาดแคลนบุคลากรครูลดลง
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
15,000
15,000
15,000 - ครูและนักเรียนมีความคิดริเริ่ม
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สรางสรรค
- นักเรียนเกิดความรัก และความ
สามัคคีในการทํางานรวมกัน
- ผูปกครองและชุมชนมีความ
พึงพอใจในตัวผูเรียน
5000
5000
5000
- นักเรียนมีความกระตือรือรนใน
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การเรียน
- นักเรียนมีประสิทธิภาพและมีความ
พรอมดานวิชาการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน ท. 3

20,000
20,000
20,000 - นักเรียนไดรับความรูและ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตร
10,000
10,000
10,000 - นักเรียนชั้นปฐมวัยมีความรู
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ความเขาใจและทักษะดาน
คณิตศาสตรพื้นฐานเบื้องตน

กองการศึกษา
โรงเรียน ท. 3

กองการศึกษา
โรงเรียน ท. 3

กองการศึกษา
โรงเรียน ท. 3

กองการศึกษา
โรงเรียน ท. 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
19 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
- เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูจาก - นักเรียนชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษา
40,000
40,000
40,000 - นักเรียนไดรับความรูและ
กองการศึกษา
ดานวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน สถานที่จริง
ปที่ 6 ทุกคน ไดศึกษาแหลงเรียนรู
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ประสบการณจากสถานที่จริง
โรงเรียน ท. 3
โรงเรียนเทศบาล 3
-เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม
นอกสถานที่และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ
- นักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สรางสรรค
- นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในการ
-เพื่อกระตุนใหครูและนักเรียนตื่นตัว
ทํางานรวมกัน
ดานวิชาการ
20 โครงการบัณฑิตนอย
- เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาและความ
- จัดพิธีจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 15,000
15,000
15,000 - นักเรียนมีความภาคภูมิใจ
กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3
สําคัญของการศึกษาระดับอนุบาล และ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ในความสําเร็จของการศึกษา
โรงเรียน ท. 3
และรูจักหนาที่ของตนเอง
- ประชาสัมพันธชื่อเสียงของ
โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
21 โครงการประกันคุณภาพภายใน
-เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
- โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
5,000
5,000
5,000 -โรงเรียนมีระบบประกัน
กองการศึกษา
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียน ท. 3
-เพื่อพัฒนาระบบการประกันตนเองของ
- โรงเรียนรูสภาพจริงของตนเองเพื่อนํา
สถานศึกษา
ผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
โรงเรียนใหมีคุณภาพตอไป
22 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ - เพื่อรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติ - จัดทําเอกสารจดหมายขาวเผยแพรขาวสาร
35,000
35,000
35,000 - ผูที่เกี่ยของกับทางโรงเรียน
กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ไดทราบถึงความกาวหนาในการ
โรงเรียน ท. 3
โรงเรียนสูชุมชน
งานดานตางๆ ของโรงเรียนใหผูที่เกี่ยวของ ความเคลื่อนไหว และความกาวหนา
ทราบเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
ของโรงเรียนสูชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
- เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง - การจัดปายนิเทศหรือปายประกาศ
และตอเนื่อง
โรงเรียนกับผูที่เกี่ยวของ อันจะนํามาซึ่ง ประชาสัมพันธงานโรงเรียน
- โรงเรียนและผูที่เกี่ยวของกับทาง
ความรวมมือในการสรางสรรคงานของ
โรงเรียนมีความสัมพันธอันดี
โรงเรียนใหเจริญกาวหนาตอไป
ระหวางกัน

ที่

โครงการ

23 โครงการรับนักเรียนใหม

24 โครงการสานสัมพันธผูปกครอง

25 โครงการ Open house

วัตถุประสงค
- เพื่อรับสมัครนักเรียนใหมในระดับชั้น
ปฐมวัย ประถมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษา
ปที่ 1 และ มัธยมศึกษาปที่ 4
- เพื่อรับทราบความคาดหวังของ
ผูปกครองที่มีตอลูก และตอโรงเรียน
- เพื่อใหผูปกครองทราบและเขาใจถึง
แนวทางการดําเนินงานของทางโรงเรียน
- มีความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการและ
แนวทางการสงเสริมพัฒนาการนักเรียน
- เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองดวยกันและผูปกครองกับครู
- เพื่อสรุปการดําเนินงานในปที่ผานมา
ของโรงเรียนทั้งในสวนของนักเรียน ครู
ผูปกครอง เจาหนาที่ และการจัด
การเรียนการสอน
- เพื่อเปดโอกาสใหผูปกครอง บุคคล
ภายนอกที่สนใจเกี่ยวกับการดําเนินการ
ของโรงเรียนมีโอกาสมาเยี่ยมชมและรับรู
ถึงการดําเนินการของโรงเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รับนักเรียนเขาศึกษาในปการศึกษา 2556

1. กิจกรรมสื่อสารกับผูปกครอง
- ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
จํานวน 240 คน
- ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา
จํานวน 1,000 คน
2. กิจกรรมประชุมผูปกครอง
- ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 250 คน
- จัดประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานในปการ
ศึกษาที่ผานมา โดยมีกลุมเปาหมายดังนี้
1. ผูปกครองนักเรียน 500 คน
2 ครูและเจาหนาที่ 80 คน
3. นักเรียน 1,600 คน
4. บุคคลภายนอก 150 คน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
30,000
30,000
30,000 - การรับนักเรียนใหมในปการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 2556 เปนไปดวยความเรียบรอย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1
และ ท.2

กองการศึกษา
20,000
20,000
20,000 - ผูปกครองมีความรู ความเขาใจ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ระหวางผูปกครองดวยกัน
โรงเรียน ท. 1
- เขาใจแนวทางของโรงเรียนและสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครอง
ดวยกันและผูปกครองกับครู

50,000
50,000
50,000 - ครู นักเรียนผูปกครองไดสรุป
กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) นําเสนอสิ่งที่ไดดําเนินการผานมา
โรงเรียน ท. 1
ในปการศึกษาที่ผานมา
- ผูปกครองเขาใจและเห็นความ
เปลี่ยนแปลง ความงอกงามของ
นักเรียนศรัทธาในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
26 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา - เพื่อพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล 1. กิจกรรมพัฒนาคลังขอสอบ
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- จัดทําคลังขอสอบ
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู - จัดทําระบบประเมินผลแบบออนไลน
และทักษะในการวัดและประเมินผล
2. กิจกรรมอบรมพัฒนาครู
- เพื่อพัฒนาการจัดประเมินผลใหสอดคลอง - ครูใชการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
กับสภาพที่เปนจริง
ไมนอยกวารอยละ 50
- เพื่อใหครูนําผลการวัดและประเมินไป 3. กิจกรรมพัฒนาขอสอบมาตรฐาน
พัฒนาวิธีการสอนและคุณภาพของผูเรียน - มีการนําเขาขอมูลยอนกลับมาพัฒนางาน
ใหไดมาตรฐาน
ไดอยางรวดเร็วไมนอยกวารอยละ 50
27 โครงการประกันคุณภาพภายในและ - เพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
1. กิจกรรมทบทวนระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก
โรงเรียนทั้งภายในและภายนอกใหเขมแข็ง - ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
- เพื่อจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตาม
- ครูทุกคนมีการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
มาตรฐานของทองถิ่นและของชาติ
การเรียนการสอนและมีงานวิจัยคนละ 2
- เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูปกครอง เรื่องตอป
และชุมชน
- ครูทุกคนไดรับการนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง
28 โครงการสงเสริมความกาหนา
- เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่ง 1. กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ
ทางวิชาการ
ความสามารถทางวิชาการ
- นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะ
- เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนัเรียน
ทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จะสอบเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2. กิจกรรมเติมเต็มและเตรียมความพรอม
- เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ในการสอบศึกษาตอ
ของนักเรียนและครู
- นักเรียนไดรับประสบการณในการเขารวม
การแขงขัน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
96,000
98,000
98,000 - โรงเรียนมีระบบและเครื่องมือการวัด กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และประเมินผลที่มีคุณภาพ
สถานศึกษา
- มีการนําขอมูลยอนกลับมาพัฒนาวิธี ในสังกัด
การสอนและยกระดับคุณภาพผูเรียน
- ครูไมนอยกวารอยละ 50 นําวิธีการวัด
และประเมินผลจากสภาพจริงมาใชครอบ
คลุมทุกกลุมสาระ

10,000
10,000
10,000 - โรงเรียนไดรับการยอมรับในดาน กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) คุณภาพ
สถานศึกษา
ในสังกัด
- พนักงานครูไดรับการพัฒนาสูครู
มืออาชีพ
- มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เขมแข็งและมีมาตรฐาน
กองการศึกษา
13,000
13,000
13,000 - นักเรียนไดเพิ่มพูนความรูทักษะ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทางวิชาการ
สถานศึกษา
- นักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูในการ ในสังกัด
แขงขันและมีผลการแขงขันที่เขาใกล
ความสําเร็จไมนอยกวารอยละ 50 เมื่อ
เทียบกับจํานวนนักเรียนที่สงเขา
แขงขัน

ที่

โครงการ

29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูสูมือ
อาชีพ

30 โครงการคนดีศรีบุรีราษฎร

31 โครงการจัดงานวันสุนทรภู

วัตถุประสงค

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
- เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ 1. กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน
246,000
246,000
246,000 - มีครูตนแบบดานการพัฒนาการเรียน กองการศึกษา
สถานศึกษา
สูการเปนครูมืออาชีพ
- จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบ KM ทุก (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การสอน
ในสังกัด
- เพื่อสนับสนุนใหพนักงานครูมีและไดรับ กลุมสาระ ๆ ละ 2 ครั้งตอภาคเรียน
- มีผลงานศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับ
เลื่อนวิทยะฐานะที่สูงขึ้น
- ครูทุกคนมีงานวิจัยคนละ 1 เรื่องตอ
การเรียนการสอนและการบริหาร
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียน
- ครูไดรับการยกยองเปนครูมือ
ใหมีคุณภาพ
- มีการนําเสนอผลการวิจัยแลกเปลี่ยน
อาชีพ
- เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาการ เรียนรูระดับโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
บริหารและการจัดการเรียนการสอน
2. กิจกรรมครูตนแบบ
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโครงการ
โทรทัศนครูเดือนละ 1 ครั้ง
- เพื่อคัดเลือกครูทีสอนดี มีความ
- คัดเลือกครูสอนดี มีความประพฤติดี
30,000
30,000
30,000 - ครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มากขึ้น
สถานศึกษา
ประพฤติดีใหเปนแบบอยางแกสังคม
ไดรอยละ 5 ถึงรอยละ 20
ในสังกัด
- เพื่อยกยองครูดีใหมีขวัญ กําลังใจใน
- มอบรางวัลใหครูดีศรีบุรีราษฎรปละ 1 ครั้ง
- มีครูตนแบบดานการสอนและ
การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา - ครูดีศรีบุรีราษฎณไดรับคัดเลือกเขารับ
คุณธรรมจริยธรรม
- เพื่อสงครูดีศรีบุรีราษฎรเปนผูแทน
รางวัลคุรุสดุดี
- ครูโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร
ดรุณ
เขารับการคัดเลือกเปนครูสอนดีและ
วิทยา" ไดรับรางวัลครูสอนดีและ
รางวัล
รางวัลครูสดุดี
คุรุสดุดี
- เพื่อเผยแพรเกียรติคุณและผลงานของผู 1. กิจกรรมเขาคายภาษาไทย
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) - นักเรียนมีความรูถึงความหมาย ความ กองการศึกษา
มีผบงานดีเดนทางวัฒนธรรมระดับโลกให - ใหความรูแกนักเรียนถึงประวัติและผลงาน
5,910
5,910
5,910 เปนมา ประวัติและผลงานของสุนทรภู สถานศึกษา
ปรากฏแหงมวลสมาชิกทั่วโลก
ของสุนทรภูโดยจัดปายนิเทศหนาอาคารเรียน
- นักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับความรู ในสังกัด
- เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 รวม 10,300
10,500
11,000 เจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทยและไดรับการ
การสอนภาษาไทย
กิจกรรมคายภาษาไทยที่โรงเรียน
พัฒนาดานความคิดสรางสรรคและ
การทํางานรวมกับผูอื่น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

32 โครงการชุมนุมกลุมสาระการเรียนรู - เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับวิชา
ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อใหนักเรียนระดับปฐมวัยมีทักษะ
การเรียนรูดานภาษาอังกฤษดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหนักเรียนในสถานศึกษาไดเรียน
และฝกทักษะตามความถนัดและสนใจ
ของตนเองในกิจกรรมตอไปนี้
1. กิจกรรมภาษาอังกฤษแสนสนุก
- นักเรียนระดับปฐมวัยมีทักษะดาน

- เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนในดานการแกปญหาและการนํา ภาษาอังกฤษดีขึ้น
ความรูไปใชในการสื่อสารความรูความคิด 2. กิจกรรมเขาคายคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรและการเชื่อมโยงความรู - จัดอบรมโครงการคายคณิตศาสตรใหกับ
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถม
- เพื่อสงเสริมการจัดทําโครงงาน
คณิชตวศาสตร
ให
ยพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ศึกษาปที่ 6 ใหไดรับความรูและพัฒนาความ
- เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา สามารถทางคณิตศาสตร
อยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง 3. กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร
เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดเขารวม
- เพื่อกระตุนใหสถาบันการศึกษา องคกร โครงการทําโครงงานคณิตศาสตร
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
4. กิจกรรมรักษภาษาไทยเพื่อสืบสาน
และประชาชนชาวไทยตระหนักในความ วัฒนธรรมไทย
สําคัญของภาษาไทยและใชภาษาไทยได - จัดกิจกรรมเผยแพรพระราชกรณียกิจ
อยางถูกตอง
พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
5. กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ
- ใหความรูแกนักเรียนในเรื่องการฟง พูด
อาน และเขียนภาษาไทยอยางถูกตองหนา
เสาธงหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

17,200

17,500

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
40,500
40,500
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

26,000
26,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
16,800
17,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ
- ผูเรียนเกิดความรู คิดเปน ทําเปน กองการศึกษา
สถานศึกษา
และสามารถแกปญหาได
ในสังกัด
- นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะและ
17,500 ความรู
- นักเรียนมีความสามารถใช
(เงินอุดหนุน) ภาษาอังกฤษ
ไดตามวัย
40,500 - นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
(เงินอุดหนุน) และไดรับการพัฒนาความคิดสรางสรรค
- นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ
ทางคณิตศาสตร
- นักเรียนไดรับความรูจากการจัด
26,000 นิทรรศการและรูจักการทํางานรวมกับผู
(เงินอุดหนุน) อื่น อีกทั้งมีนิสัยรักการอานภาษาไทย
และอานคําในภาษาไทยไดอยางถูกตอง
17,000 - ปลูกผังความรักเคารพ และเทิดทูนใน
(เงินอุดหนุน) สถาบันพระมหากษัตริยใหเกิดในนักเรียน
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง
นักเรียน และประชาชนทั่วไป

3,880
4,000
4,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

ที่

โครงการ

33 โครงการรักการอานและการเขียน

34 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีปญหา
การ
อานการเขียน และคิดคํานวณ

35 โครงการนักเรียนเขาคายดนตรี
นาฏศิลป (โปงลาง)
36 โครงการจิตรกรนอย

37 โครงการจัดงานวันคริสตมาส

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อฝกทักษะการอานและการนําความรู - นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลระดับ
ดานการใชภาษาไทยไปใชอยางถูกตอง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 ไดพัฒนาศักยภาพ
ใหเปนผูมีนิสัยรัก การอาน
-นักเรียนสามารถอานไดเขียนไดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระภาษาไทยสูงขึ้น
- เพื่อพัฒนานักเรียนใหอาน เขียนภาษาไทย - นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลระดับ
ในระดับชั้นไดถูกตอง
ประถมศึกษาที1่ – 6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 -3 ทีมีปญหาทางการอาน
เขียน ภาษาไทย การคิดคํานวณจํานวนเลข
พื้นฐานในการ บวก ลบ คูณ หาร ไดเรียน
ซอมเสริมนอกเวลาเรียนปกติทุกวัน
- เพื่อใหนักเรียนไดสืบสานและอนุรักษ - จัดกิจกรรมเขาคายดนตรีพื้นบาน
เครื่องดนตรีพื้นบาน (โปงลาง) ใหคงอยู
(โปงลาง) ใหเด็กนักเรียนสถานศึกษาใน
สังกัด
สืบไป
เทศบาล
- เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู
- จัดกิจกรรมกระบวนการทักษะดานศิปละให
ความคิดสรางสรรคทางดานศิลปะ
เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
- เพื่อใหผูเรียนไดสนุกสนานและมี
- จัดกิจกรรมวันคริสตมาสในสถานศึกษา
ความรูในกิจกรรมวันคริสตมาส ไดพัฒนา สังกัดเทศบาล
พื้นฐานทางดานภาษา

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
10,000
10,000
10,000 - นักเรียนนําประสบการณจากการอาน กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และการเขียนไปใชในชีวิตประจําวัน สถานศึกษา
ในสังกัด
สื่อสารกับผูอื่นไดดีขึ้น

20,000
20,000
20,000 - นักเรียนกลุมเปาหมาย อาน เขียน
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ภาษาไทยไดคลอง

กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

150,000
150,000
150,000 - นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเรียนรู
และ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สามารถเล
นเครื่องดนตรีพื้นบาน
(โปงลาง)
6,400
6,400
6,500 - นักเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทักษะดานศิลปะ และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค
5,050
5,100
5,200 - นักเรียนกลาพูดภาษาอังกฤษ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มากขึ้นกลาแสดงออกดวยความมั่นใจ

กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด
กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด
กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

ที่

โครงการ

38 โครงการธนาคารขยะ

39 โครงการสงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

40 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการคัดแยก - นักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1 – 2
ขยะและรักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน จํานวน 240 คน
และชุมชน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
- เปนการชวยลดปริมาณขยะ และสงเสริม จํานวน 1,100 คน
ความรูใหแกนักเรียนในการคัดแยกขยะ - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท1ี่ -6
ที่ถูกตอง และเหมาะสม
จํานวน 400 คน
- เพื่อเปนการสรางรูปแบบการจัดขยะโดย
นักเรียนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
- เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องที่ตนเองสนใจ - กิจกรรมติวสอบ O-Net
และมีความถนัด
- กิจกรรมติวสอบ NT
- เพื่อใหความชวยเหลือนักเรียนที่เรียนชา - กิจกรรมติวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
และสงเสริมนักเรียนที่เรียนดี
เรียน
- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมี - กิจกรรมติวสอบเขา ม.1
ประสิทธิภาพ
- กิจกรรมติวสอบเขา ม.4 , ปวช.
- เพื่อพัฒนาครูผูสอนใหมีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริม
ศักยภาพ
- เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนมี - จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วิชาการทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู
- เพื่อพัฒนานักเรียนใหคิดเปนทําเปนแกไข
ปญหาไดและมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ
- เพื่อใหนักเรียนมีความสนุกสนานและ
สามารถทํางานรวมกันเปนทีมได

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
กษา
50,000
40,000
40,000 - นักเรียนมีความรูและสรางจิตสํานึกที่ดกองการศึ
ี
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มีสวนรวมและเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวกับ สถานศึกษา
ในสังกัด
การทิ้งขยะและการแยกขยะ

100,000
100,000
100,000 - นักเรียนไดเรียนรูเรื่องที่ตนเองสนใจ กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และมีความถนัดไดหลากหลายขึ้น
สถานศึกษา
- นักเรียนที่เรียนชอไดรับการสอนซอม ในสังกัด
เสริม และนักเรียนที่เกงไดรับการ
สงเสริมอยางมีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนมีการพัฒนาการจัด
ระบบการเรียนการสอนตลอดเวลา

5,000
5,000
5,000 - นักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการทั้งกองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 8 กลุมสาระการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษา
ในสังกัด
ทางการเรียนสูงขึ้น

ที่

โครงการ

41 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

วัตถุประสงค

- เพื่อใหนักเรียนทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
ตาง ๆ เปนการเพิ่มพูนประสบการณ
- เพื่อใหนักเรียนรูจักการปรับตัว ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการอยูรวมกับบุคคลอื่น
- เพื่อใหนักเรียนมีความใฝรูใฝเรียน
- เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง
นอกจากการเรียนการสอนในหองเรียน
42 โครงการเขาคายวิทย - คณิต
- เพื่อใหผูเรียนรูจักรวมมือกันทํางาน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- เพื่อใหผูเรียนรูจักชวยเหลือตนเองและ
ผูอื่น และกลาแสดงออกในทางที่ดี
- เพื่อใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน
และรูจักการทํางานเปนกลุม
- เพื่อใหมีประสบการณนอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในชั้นเรียน
43 โครงการเพิ่มพูนความรูทักษะการใช - เพื่อฝกใหนักเรียนสามารถใชงาน
ICT
คอมพิวเตอรเบื้องตนไดอยางถูกตอง
- เพื่อใหนักเรียนประยุกตใชคอมพิวเตอร
ในดานการศึกษาและชีวิตประจําวัน
- เพื่อเพิ่มทักษะในการแสวงหาความรูแก
นักเรียนโดยใชเครือขาย Internet

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรของจังหวัดบุรีรัมย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
446,960
446,960
446,960 - นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรกองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของจังหวัดบุรีรัมย
สถานศึกษา
- นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี มีความรัก และ ในสังกัด
รูสึกหวงแหนสมบัติของชาติ

- จัดกิจกรรมเขาคายวิทย - คณิต สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3

30,000
30,000
30,000 - นักเรียนรูจักชวยเหลือตนเองและกลุม กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) - นักเรียนไดรับประสบการณจากการเขา สถานศึกษา
คายวิชาการ
ในสังกัด
- นักเรียนรูจักทักษะกระบวนการในการ
ทํางานเปนกลุม
- นักเรียนนําความรูที่ไดไปพัฒนาตนเอง
ในดานวิชาการ

- จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทักษะ
การใช ICT ในนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.5

50,000
50,000
50,000 - นักเรียนสามารถใชงานคอมพิวเตอร กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เบื้องตนและสืบคนขอมูลได
สถานศึกษา
ในสังกัด
- นักเรียนสามารถประยุกตใชงาน
คอมพิวเตอรเบื้องตนในงานดานการ
ศึกษาได

ที่

โครงการ

44 โครงการวิจัยในชั้นเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการวิจัยใน - จัดทําโครงการวิจัยในชั้นเรียน
ชั้นเรียนของครู
- เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํา
วิจัยของครู
- เพื่อแกปญหาและพัฒนานักเรียน

45 โครงการจัดจางครูชาวตางชาติ

- เพื่อใหนักเรียนไดฝกพูด อาน เขียน ภาษา - จางครูชาวตางชาติซึ่งเปนเจาของภาษามา
อังกฤษไดดี
สอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนโรงเรียนใน
- เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมีทักษะ สังกัดเทศบาล
ในการติดตอสื่อสารเปนภาษาอังกฤษทั้งการ
พูดและการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหนักเรียนสามารถติดตอสื่อสารภาษา
อังกฤษในชีวิตประจําวันกับชาวตางชาติได

46 โครงการประกวดโครงงาน

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูตามความ - จัดการประกวดโครงงานของนักเรียนใน
สนใจ ความตองการและความสามารถของ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
แตละคน ไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดรับ
ประสบการณตรง
- เพื่อใหนักเรียนไดผอนคลายความเครียด
มีความสุขกับการรวมกิจกรรม

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
1,965
1,965
1,965 - นักเรียนที่มีปญหาไดรับการแกไข กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) - นักเรียนไดรับการพัฒนาตนเองในทาง สถานศึกษา
ในสังกัด
ที่ดี
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น
- ครูและนักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี
300,000
300,000
300,000 - นักเรียนสามารถพูด อาน เขียนภาษา กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อังกฤษไดดี
สถานศึกษา
- นักเรียนไดความรู ความเขาใจ และมี ในสังกัด
ทักษะในการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทั้งการพูดและการเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- นักเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับชาว
ตางชาติได
5,000
5,000
5,000 - นักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจและ กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ความตองการของแตละคน
สถานศึกษา
ในสังกัด
- นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการ
เรียนรูและมีความสุขในการทํากิจกรรม
รวมกับเพื่อน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
47 โครงการจัดทําศูนยสารสนเทศใน - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน - จัดตั้งศูนยสารสนเทศในโรงเรียนเทศบาล 2 150,000
150,000
150,000 - สถานศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของทางราชการและของประชาชน
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2
ของทางราชการและบุคลากรของโรงเรียน "อิสาณธีรวิทยาคาร" จํานวน 1 ศูนย
ในสังกัด
"อิสาณธีรวิทยาคาร"
- เพื่อภาระงานของครูและบุคลากรในการ
ดูแลและควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน
- เพื่อเปนประโยชนแกชุมชนใกลเคียงใน
การสอดสองผูกระทําผิดและเปนอันตราย
ตอสังคม
48 โครงการกิจกรรมฐานหรรษาพัฒนา - เพื่อใหนักเรียนไดเพิ่มพูนความรูและมี - จัดกิจกรรมฐานหรรษาในโรงเรียนเทศบาล 2 15,720
15,720
15,720 - นักเรียนมีความรูและมีทักษะในการ กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูปฐมภูมิ สถานศึกษา
ศักยภาพเสริมสรางทักษะของ
ทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียน "อิสาณธีรวิทยาคาร"
ในสังกัด
ผูเรียน
รูปฐมภูมิ
- นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง
- นักเรียนไดฝกการคิดระดับสูง
- นักเรียนมีทักษะการเรียนรูแบบมี
- นักเรียนมีทักษะในการเรียนรูแบบมีสวนรวม
สวนรวม
- นักเรียนสนุกกับการเรียนรูจากกิจกรรม
- นักเรียนสนุกกับการเรียนรูจากกิจกรรม
ตางๆ
ตาง
49 โครงการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิเศษ - เพื่อใหเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูมีโอกาส - จัดกิจกรรมแขงขันเด็กพิการทางสมอง
40,000
40,000
40,000 - เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูมีโอกาส กองการศึกษา
เขาโรงเรียนขางบาน
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ศึกษาในโรงเรียนใกลบาน
สถานศึกษา
- เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษมีโอกาส
- สังคมเขาใจและยอมรับความสามารถ ในสังกัด
เรียนรูและปรับตัวใหเขากับสังคมได
ของเด็กพิเศษ
- เพื่อลดภาระในการจัดตั้งโรงเรียนการ
ศึกษาพิเศษของรัฐบาล
- เพื่อใหสังคมเขาใจและยอมรับความ
สามารถของเด็กพิเศษ
- เพื่อสงเสริมกิจกรรม พัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายใหดีขึ้น

ที่

โครงการ

50 โครงการพัฒนาเยาวชนสูอาชีพ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสรางอาชีพรองหรือพัฒนาไปสูอาชีพ - กิจกรรมการทําขนมอบ
หลักของนักเรียน
- กิจกรรมประดิษฐดอกไม
- ชวยลดปญหาเศรษฐกิจในครอบครัวของ - กิจกรรมเย็บผาดวยมือ
นักเรียน
- เพื่อสนองนโยบายตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

51 โครงการ JUNIOR SCOUT

- เพื่อใหผูเรียนไดรับความสนุกสนาน
กลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับวัย
- เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา

- จัดกิจกรรมลูกเสือ JUNIOR SCOUT
ในโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

52 โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน

- เพื่อใหนักเรียนไดทัศนศึกษาแหลงเรียนรู - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัย
เกี่ยวกับสถานที่ตางๆ
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัย ป.1-6
- เพื่อใหนักเรียนไดประสบการณตรง
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษามัธยมศึกษา ม.1-5
นําความรูมาประยุกตใชในการเรียนรูใน
หองเรียน
3. เพื่อใหนักเรียนรูจักปรับตัวและชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการอยูรวมกับผูอื่นได

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
10,000
10,000
10,000 - นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูนําไป กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ประยุกตใชในชีวิตประจําวันสูการทําเปน สถานศึกษา
อาชีพหลัก
ในสังกัด
- สามารถประดิษฐจําหนายเพิ่มรายได
ใหกับดนเองและครอบครัว
- สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข
22,000
22,000
20,000 - นักมีความสุข สนุกสนานจากการเขา กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) รวมกิจกรรม
โรงเรียน ท. 2
- นักเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง
- นักเรียนไดรับความรูและมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม
- นักเรียนมีความกระตือรือรน
ใฝรู ใฝเรียนเพิ่มมากขึ้น
300,000
300,000
300,000 - นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ดาราศาสตร โลกและจักรวาล
โรงเรียน ท. 2
- นักเรียนไดรับประสบการณจริงจาก
การทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสถานที่ตางๆ
- นักเรียนมีระเบียบวินัยการตรงตอเวลา
มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครูและเพื่อน

ที่

วัตถุประสงค

53 โครงการการใชภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร
ในสถานศึกษา

- เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะการสื่อสารโดย
ใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวัน
เหมาะสมตามระดับชั้น
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก

54 โครงการสุดยอดเด็กไทยกาวไกล
สูอาเซียน

- เพื่อออกแบบการวางแผนการจัดประสบ
การณการเรียนรู การใชสื่อการเรียนรู
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน
ประชมคมอาเซียน
- เพื่อใหครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู
อยางเปนระบบและหลากหลาย
- เพื่อใหครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรม
การเรียนรูเพื่อใชประกอบการจัดการ
เรียนรูได
- เพื่อใหครูปรับเปลี่ยนวีธีการจัดการ
เรียนรู

55 โครงการโทรทัศนครูสูการพัฒนา
การจัดการเรียนรู

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรม Hello English
- จัดกิจกรรมตนไมพูดได
- จัดกิจกรรมแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ
- จัดกิจกรรมวันคริสมาสต

- ออกแบบการวางแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรู
- การใชสื่อการเรียนรู
- การประเมินพัฒนาการการเรียนรู
- ครูรอยละ 80 ขึ้นไปมีการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางเปนระบบและหลากหลาย
- ครูรอยละ 80 ขึ้นไปสามารถผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อใชประกอบการ
จัดการเรียนรูได
- ครูรอยละ 80 ขึ้นไปปรับเปลี่ยนวีธีการ
จัดการเรียนรู

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
20,000
20,000
20,000 1. นักเรียนมีทักษะการ
กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษสื่อสาร
โรงเรียน ท. 2
ในชีวิตประจําวันงาย ๆ
เหมาะสมตามระดับชั้นไดดีขึ้น
2. นักเรียนมีความกลา
ที่จะแสดงออกในที่
สาธรณะและชุมชนไดดี
20,000
20,000
20,000 - เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่ กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) หลักสูตรกําหนด และแสดงความคิดเห็นโรงเรียน ท. 2
ไดอยางเหมาะสมกับวัย

20,000
20,000
20,000 - บุคลากรครูในโรงเรียนมีทักษะ
กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ความรู ความสามารถในการถายทอด โรงเรียน ท. 2
ความรูทางวิชาการใหแกผูเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ

56 โครงการ SBMLD

57 โครงการหองสมุดมีชีวิต

58 โครงการวงดนตรีคอมโบ
โรงเรียนเทศบาล 2
"อิสาณธีรวิทยาคาร"

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหโรงเรียนเปนฐาน - จัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใชโรงเรียน
ในการพัฒนาทองถิ่นดวยการจัดการศึกษา เปนฐาน สําหรับนักเรียน ผูปกครอง และ
ตามอัธยาศัยใหนักเรียน ผูปกครองและ ประชาชนในทองถิ่น
ประชาชน
2. เพื่อใหนักเรียน ผูปกครองและประชาชน
มีความเสมอภาคในการเรียนโดยไมกําหนด
ชั้นเรียน มีวิชาเรียนที่หลากหลายตาม
ความถนัดและความสนใจ
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดโรงเรียน - ดําเนินการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
ใหเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ
โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"
- เพื่อปรับปรุงบรรยากาศภายในหองสมุด
ใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย
- เพื่อกระตุนใหนักเรียนรักการอานแสวงหา
ความรูดวยตนเองและรูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
4. เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขาใช
บริการของหองสมุดใหไดมากที่สุด
- เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- จัดหาชุดหางเครื่องวงคอมโบ
ชาติและของทองถิ่น
- จัดหาเครื่องดนตรีเพิ่มเติม
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก
ในทางที่ถูกตองและเหมาะสม

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
2,000,000 1,050,000 1,050,000 - นักเรียน ผูปกครอง และประชาชน
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ไดเรียนรูและพัฒนาตนตามความสนใจ
และความถนัด
- สามารถนําความรูที่ไดไปประกอบ
อาชีพได

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

250,000
250,000
250,000 - หองสมุดมีความพรัอมใหนักเรียน กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สามารถสืบคนขอมูลมากยิ่งขึ้น
โรงเรียน ท. 2
- เปนแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐานสําหรับ
บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา
- เปนแรงจูงใจในการใชหองสมุดของ
นักเรียน

150,000
150,000
150,000 - โรงเรียนมีสวนรวมในการสงเสริม
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
- นักเรียนกลาแสดงออกในทางที่
ถูกตองและเหมาะสม

กองการศึกษา
โรงเรียน ท. 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดหา ปรับปรุงอุปกรณเทคโนโลยีงาน
ทะเบียนและวัดผลที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ
งานทะเบียนใหมีความถูกตองรวดเร็ว
- พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
- ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ
- จัดทําคูมือนักเรียน
- จัดทําสื่อวารสารประชาสัมพันธ

59 โครงการระบบงานทะเบียนนักเรียน - เพื่อปรับปรุงงานบริการงานทะเบียน
ใหมีความสะดวกรวดเร็ว
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู
และทักษาในการจัดทํางานทะเบียนและ
60 โครงการพัฒนางานสืบคนสารสนเทศ - เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศที่
ถูกตองและเปนปจจุบัน
- เพื่อจัดทําคูมือนักเรียนและเผยแพร
ประชาสัมพันธสถานศึกษา
- เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ
ใหมีคุณภาพ
61 โครงการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา - เพื่อทบทวนปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนา - จัดประชุมทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษา
การศึกษาใหสอดคลองตอการจัดการ
การศึกษาของโรงเรียนปละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
มี
ร
ะบบให
บ
ริ
ก
ารงานทะเบียน
15,000
15,000
15,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และวัดผลมีความถูกตองรวดเร็ว
- บุคลากรงานทะเบียนและวัดผล
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1

90,000
90,000
90,000 - งานบริหารดีขึ้นตามระบบ
กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) - งานขอมูลสาระสนเทศเปนระบบ
โรงเรียน ท.1
และงายตอการสืบคน
- นักเรียนมีคูมือและระเบียบปฏิบัติ
- ทุกคนไดรับรูขาวสารและทราบ
ความเปลี่ยนแปลง
กองการศึกษา
30,000
30,000
30,000 - โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา
ที่มีความสอดคลองตอการจัดการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
โรงเรียน ท.1
และเปนปจจุบัน

ศึกษาและเปนปจจุบัน
- จัดประชุมสัมมนาบุคลากรในโรงเรียน
เพื่อรวมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
62 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ
- เพื่อใหการบริหารงบประมาณเปนไป
- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
20,000
20,000
20,000 - มีแผนปฏิบัติการประจําป
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) งบประมาณ
ประจําปงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพโดยใชแผนพัฒนาการ ของโรงเรียนปละ 1 ครั้ง
เปนแนวทางในการบริหารงบประมาณ
ศึกษาเปนแนวทาง
ดานการศึกษาของโรงเรียน
โครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูตนแบบ - เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู
- สงตัวแทนครูเขารวมโครงการเพื่อคัดเลือก
30,000
30,000
30,000 - โรงเรียนมีครูตนแบบตามแนว
63
โทรทัศน
ตามแนวโทรทัศนครู
ของครูผูสอนใหมีความหลากหลาย อยาง ครูตนแบบและรวมบันทึกรายการโทรทัศนครู (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ครูในการจัดการเรียนการสอนที่มี
เปนระบบ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1

กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1

ที่

โครงการ

64 โครงการโทรทัศนครูสูการพัฒนา
การจัดการเรียนรู
65 โครงการจัดจางครูจางสอน
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

วัตถุประสงค
- เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู
ของครูผูสอนใหมีความหลากหลายอยาง
เปนระบบ
- เพื่อใหมีบุคลากรครูเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา
- เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจาก

66
ประสบการณจริงและแสวงหาความรูได
ดวยตนเอง
67 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร - เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให
และแผนการจัดการเรียนรูทุกชวงชั้น สอดคลองและเหมาะสมกับทองถิ่นและ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา
68 โครงการสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทาง
- สงเสริมกระบวนการเรียนรูทักษะดาน
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
- เพื่อพัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนในดานการแก
ปญหาและการนําความรูไปใช การสื่อสาร
ความรูความคิดทางคณิตศาสตร และการ
เชื่อมโยงความรู
- เพื่อสงเสริมการจัดทําโครงงาน
คณิชตวศาสตร
ให
ยพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู
ผูสอน
- เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูทักษะ
ดานคณิตศาสตร

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
- จัดหาครุภัณฑ เชน ทีวี เครื่องเลนดีวีดี
50,000
50,000
50,000 - บุคลากรครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
- คัดเลือกตัวแทนครูเขารวมอบรมกับรายการ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) จัดการเรียนรูใหมีความหลากหลาย
โทรทัศนครูจํานวน 2 ทาน
มากขึ้น
- จัดจางครูจางสอนจํานวน 2 อัตรา
480,000
480,000
480,000 - มีบุคลากรเพียงพอตอการจัดการ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนการสอน
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 20,000 บาท
- จัดทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
500,000
500,000
500,000 - นักเรียนไดรับความรูจาก
ประสบการณ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ตรงและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
และชวงชั้นที่ 1-4
- ดําเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
ใหตรงกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
- กิจกรรมคณิตคิดสนุก
- กิจกรรมเขาคายคณิตศาสตร
- กิจกรรมสงเสริมการทําโครงงาน
คณิตศาสตร
- โครงการคณิตคิดเร็ว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1
กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1
กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1

50,000
50,000
50,000 - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลอง กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และเหมาะสมกับทองถิ่นและสภาพ โรงเรียน ท.1
แวดลอม
130,000
130,000
130,000 - นักเรียนมีความรูและมีทักษะดาน กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) คณิตศาสตรดีขึ้น
โรงเรียน ท.1
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร
- นักเรียนมีความคิดสรางสรรคสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได
- นักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวันได
- นักเรียนเชื่อมโยงความรูทางดาน
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ ได
- นักเรียนมีความรูและมีทักษะดาน
คณิตศาสตรดีขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

69 โครงการสรางเสริมลักษณะอันพึง
ประสงค

- เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียนตระหนัก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง
- เพื่อเขาใจถึงกระบวนการและวิธีการที่
ถูกตองในการสรางวินัยใหตนเอง
- เพื่อสงเสริมใหทุกคนตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็ก
- เพื่อเปนการพัฒนาดานการฟง ฝกสมาธิ
ยึดชวงความสนใจใหมากขึ้น
- เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับวิชาใน
8 กลุมสาระการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
70 โครงการเสริมสรางความปลอดภัยกับ - เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูและความ
วินัยจราจร
เขาใจเกี่ยวกับการใชรถใชถนนที่ถูกตอง
ตามกฎจราจร
71 โครงการพัฒนาการเรียนเพื่อพิชิต - เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-Net
ประเมินผลดานภาษาอังกฤษดีขึ้น
72 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
73 โครงการนักเรียนเขาคายดนตรี/
นาฏศิลป

- เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเอง
เกี่ยวกับการใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคและหนาที่ ตามระบบประชาธิปไตย
- เพื่อใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กิจกรรมรักษโลก รักษโรงเรียน
- กิจกรรมสงเสริมความประพฤตินักเรียน
- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
- กิจกรรมพัฒนาลูกนอยดวยนิทาน
- กิจกรรมชุมนุมกลุมสาระการเรียนรู

- นักเรียนไดรับสาระนารูเกี่ยวกับการใช
รถใชถนนที่ถูกตองตามกฎจราจร
- พัฒนาการเรียนสําหรับนักเรียนชั้น ป.6
และ ม.3 ใหมีความสามารถในการเรียน
ทุกกลุมสาระวิชาดีขึ้น
- จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
ใชสิทธิเลือกตั้ง
- จัดกิจกรรมเขาคายดนตรี/นาฏศิลป

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
40,000
40,000
40,000 - นักเรียนมีจิตสํานึกและมีความ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ตระหนักในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- นักเรียนเขาใจถึงวิธีการสรางวินัย
ใหตนเองอยางถูกตอง
- เด็กไดตระหนักถึงความสําคัญ
และบทบาทหนาที่ของตนเอง
- เปนการสงเสริมใหมีคุณธรรม
จริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค
- ผูเรียนเกิดความรู คิดเปน ทําเปน
และสามารถแกปญหาได
16,000
16,000
16,000 - นักเรียนมีความรูพื้นฐานและมีความ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ปลอดภัยมีวินัยจราจร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1

กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1
โรงเรียน ท.3
กองการศึกษา
80,000
80,000
80,000 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ประเมินผลในสอบ O-Net ในทุกกลุม โรงเรียน ท.1
สาระวิชาดีขึ้น
3,000
3,000
3,000 - นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) กลาคิดและยอมรับฟงความคิดเห็น โรงเรียน ท.1
ของผูอื่น
กองการศึกษา
200,000
200,000
200,000 - นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) แสดงความสามารถออกมาให
โรงเรียน ท.1
บุคคลทั่วไปไดชม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมตาม - นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเรียนรูและ
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน
สามารถในการวาดภาพ ระบายสีชอลก
สีน้ํา
- เพื่อใหนักเรียนระดับปฐมวัยมีทักษะการ - พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับ
เรียนรูดานภาษาอังกฤษดีขึ้น
นักเรียนระดับปฐมวัย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
74 โครงการนักเรียนเขาคายศิลปะ
80,000
80,000
80,000 - นักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรม
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ตามความถนัดและความสนใจ
(ทัศนศิลป)
ของตนเอง
75 โครงการภาษาอังกฤษแสนสนุก
20,000
20,000
20,000 - นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และความรู
- นักเรียนมีความสามารถใช
ภาษาอังกฤษ
76 โครงการรักษภาษาไทยเพื่อสืบสาน - เพื่อเทิดพระเกียรติในพระบาทสมเด็จ
- จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ
50,000
50,000
50,000 - นักเรียนไดรับความรูจากการจัด
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) นิทรรศการ
วัฒนธรรมไทย
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจา
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจา
- นักเรียนมีนิสัยรักการอาน
- เพื่อกระตุนใหสถาบันการศึกษา องคกร สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
- นักเรียนมีความรูถึงความหมาย
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
- ใหความรูแกนักเรียนในเรื่องการฟง พูด
ความเปนมา ประวัติและผลงาน
และ ประชาชนชาวไทย ตระหนักใน
อาน และเขียนภาษาไทยอยางถูกตองที่
ของสุนทรภู
ความสําคัญของภาษาไทย และรวมกันใช หนาเสาธงหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ
- นักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับ
ภาษาไทยอยางถูกตองไวใหงดงามและ
- ใหความรูแกนักเรียน ถึงประวัติและ
ความรูเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย
ยั่งยืนตลอดไป
ผลงานของสุนทรภู โดยจัดปายนิเทศตาม
และไดรับการพัฒนาทางดาน
- เพื่อเผยแพรเกียติคุณและผลงานของผูที่ อาคารหรือปายนิเทศหนาอาคารเรียน
ความคิดสรางสรรค การทํางาน
มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมระดับโลกให - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ชั้น
รวมกับผูอื่น ตลอดจนสามารถนํา
ปรากฏแหงมวลสมาชิกทั่วโลก
ประถมศึกษาปที่ 4-5 รวมกิจกรรมคาย
ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
- เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม ภาษาไทยที่โรงเรียนเทศบาล 1
ชีวิตประจําวันตอไป
การเรียนการสอนภาษาไทย
“ บุรีราษฎรดรุณวิทยา ” จัดขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1
กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1

กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

77 โครงการจัดตั้งวงโยธวาทิตโรงเรียน - เพื่อมีวงโยธวาทิตประจําสถานศึกษา
- เพื่อใหเด็กมีความสนใจดานดนตรี และ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน ชวงชั้น
ที่ 3 และ 4 มีประสิทธิภาพและนักเรียนมี
ทักษะในการเลนดนตรี
78 โครงการจัดตั้งวงสตริงคอมโบและ
วงโปงลางโรงเรียนเทศบาล 1
79 โครงการหองเรียนอัฉริยะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดตั้งวงโยธวาทิตประจําสถานศึกษา 1 วง
- จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดนตรีประจําวง
โยธวาทิต

- เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

- จัดตั้งวงสตริงคอมโบและวงโปงลาง

- เพื่อใหเด็กมีทักษะดานวิชาดนตรี
- เพื่อการสรางชื่อเสียงสถานศึกษา
- เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู
ใหทันสมัยสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา

โรงเรียนเทศบาล 1

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
1,034,300
- สถานศึกษามีวงโยธวาทิตสําหรับ
(งบเทศบาล)
บรรเลงในกิจกรรมตางๆ
- นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน มีทักษะดานดนตรี และ
สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได
400,000
(งบเทศบาล)

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1

- สถานศึกษามีวงสตริงคอมโบและ

กอง
การศึยนกษา
ท.1
วงโปงลางสําหรับแสดงในกิจกรรมตางๆ โรงเรี
- เด็กนักเรียนมีทักษะดานดนตรี
สถานศึกษา
2,000,000 2,000,000 - นักเรียนไดเรียนรูโลกเทคโนโลยี
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อยางมีคุณภาพและมีความสนุกสนาน ในสังกัด
- เด็กนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ทางสมองและทักษะทางดานตางๆ
ที่ดีขึ้น

- จัดทําหองเรียนอัฉริยะจํานวน 4 หองเรียน 2,000,000
วัสดุอุปกรณครบชุดใหกับโรงเรียนในสังกัด (งบเทศบาล)
ประกอบดวย
- ท.1 จํานวน 1 หอง
- ท.2 จํานวน 1 หอง
- ท.3 จํานวน 1 หอง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 หอง
- จัดกิจกรรมการเรียนรูเพิ่มเติมแกนักเรียน
30,000
30,000
30,000 - นักเรียนมีความพรอมสูงสุดในการ
กอง
80 โครงการติวเขมนักเรียนสูคนเกงใน - เพื่อจัดติวเขาใหแกนักเรียนที่เปน
การศึยนกษา
โรงเรี
ท.1
ทองถิ่น
ตัวแทนในการแขงขันคนเกงทองถิ่น
โรงเรียนเทศบาล 1เขาแขงขันคนเกงทองถิ่น (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) แขงขันคนเกงทองถิ่น
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
- เพื่อสงเสริมและพัฒนาครูในกระบวนการ - จัดนิเทศครูโรงเรียนเทศบาล 1
2,000
2,000
2,000 - ครูนําหลักการเรียนการสอนที่เนนผู
กอง
81
การศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนเปนสําคัญไปใชกับนักเรียน
โรงเรียน ท.1
จัดการเรียนการสอน
“ บุรีราษฎรดรุณวิทยา ” จํานวน 50 คน
180,000
180,000
180,000 - พอแม ผูปกครองและครูมีความ
กอง
82 โครงการโรงเรียนเรียนรวมสําหรับ - เพื่อจัดการเรียนรวมสําหรับนักเรียนที่มี - จัดการเรียนรวมระหวางครู นักเรียน และ
วมมือ างานรวมกันอยางจริงจังและ โรงเรี
การศึยนกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) รในการทํ
ท.1
นักเรียนที่มีความตองการจําเปน
ความตองการจําเปนพิเศษ รวมกันระหวาง เด็กพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1
พิเศษ
เด็กพิเศษ และเด็กในชั้นเรียน ใหเปนไป
ตอเนื่อง โดยยึดเด็กเปนสําคัญ
อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 4 สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 โครงการจัดหาเครื่องนุงหมแจก
เด็กนักเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-เพื่อสนับสนุนใหเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน -จัดหาเครื่องนุงหมกันหนาวแจกจายใหกับ
ไดมีเครื่องนุงหม เชน ชุดกันหนาว สวมใส เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ดังนี้
ตามสมควรแกอัตภาพและสามารถเขารับ -ระดับประถมศึกษา 3%
การศึกษาไดตามปกติ

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) แจกเด็กนักเรียน

-เพื่อสนับสนุนใหเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน -จัดซื้ออาหารเสิรม (นม) แจกจายใหกับ
ไดมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรงและ เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนแยกตามระดับชั้น
เจริญเติบโตสมวัย
ดังนี้
1)ระดับกอนประถมศึกษา 100%
2)ระดับประถมศึกษา 100 % (ป.1-ป.6)

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนระดับประถม
ศึกษา

- เพื่อเปนทุนสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันใหแกเด็กนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1-6 ไดรับประทานอาหาร
เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อเปนทุนสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันใหแกเด็กนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1-3 ไดรับประทานอาหาร
เพิ่มมากขึ้น

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษา

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

27,360
27,360
27,360
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
-นักเรียนที่ขาดแคลนไดมีโอกาส
ศึกษาเพื่อพัฒนาระดับความรูอยาง
เทาเทียมกันกับผูอื่นในสังคม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

- นักเรียนมีสุขภาพ รางกายที่สมบูรณ กองการศึกษา
แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย รางกายมีการ สถานศึกษา
พัฒนาการอยางเทาเทียมกันกับผูอื่นใน ในสังกัด
623,300
623,300
623,300 สังคม
1,666,350 1,666,350 1,666,350
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
- เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 800,000
800,000
800,000 -เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กองการศึกษา
บุรีรัมย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับประทานอาหารกลางวันฟรี
สถานศึกษา
เพิ่มขึ้น
ในสังกัด
- เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 1,200,000
บุรีรัมย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
(งบเทศบาล)

1,200,000 1,200,000 -เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับประทานอาหารกลางวันฟรี
สถานศึกษา
เพิ่มขึ้น
ในสังกัด

ที่

โครงการ

5 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

วัตถุประสงค
- เพื่อเปนทุนสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันใหแกเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย
ไดรับประทานอาหารเพิ่มมากขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ชั้นปฐมวัย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
250,000
250,000
250,000 -เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลไดรับประทานอาหาร
กลางวันฟรีเพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ถมดินเพื่อปรับปรุงพื้นผิวใหสูงขึ้นปองกัน
น้ําทวมและเพื่อความปลอดภัยในการใช

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - มีสนามที่ปลอดภัยและมีความ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สะดวกสะบายในการเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1
โรงเรียน ท.3

2 โครงการติดตั้งไฟกระพริบสัญญาณ - เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูปกครอง
จราจรหนาโรงเรียนเทศบาล 1และ 2 และนักเรียนในการใชรถใชถนน

- ติดตั้งไฟกระพริบสัญญาณจราจรหนา
โรงเรียน จํานวน 2 จุด

30,000
(งบเทศบาล)

-

-

- ผูปกครองและนักเรียนใชรถใช
ถนนอยางปลอดภัยขึ้นการจราจร
เปนระเบียบขึ้น

กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1
โรงเรียน ท.2

3 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ - เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสายชั้น
นักเรียนสายชั้นประถมวัย โรงเรียน อนุบาลมีประสิทธิภาพเพื่อใหนักเรียน
เทศบาล 3
มีทักษะในการใชคอมพพิวเตอรและ
เปนที่นิยมของชุมชนและผูปกครอง

- จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการ
สอนพรอมโตะวาง เกาอี้พับจํานวน
30 ชุด

660,000
(งบเทศบาล)

-

-

- นักเรียนมีโอกาสไดใชคอมพิวเตอร กองการศึกษา
ในการเรียนรูและมีทักษะพื้นฐานในการ โรงเรียน ท.3
ใชคอมพิวเตอร

4 โครงการจัดทํารั้วโรงเรียนและ
ปายชื่อโรงเรียนเทศบาล 1

- จัดทํารั้วโรงเรียนดานทิศตะวันตกติดรั้ว
วิทยาลัยเทคนิคและจัดทําปายชื่อโรงเรียน
ใหม

100,000
(งบเทศบาล)

-

-

- มีรั้วโรงเรียนที่สงางามและปลอดภัย กองการศึกษา
มีปายชื่อโรงเรียนที่เห็นเดนชัด
โรงเรียน ท.1

1 โครงการปรับปรุงพื้นผิวสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล

- เพื่อปรับปรุงพื้นผิวใหสูงขึ้นปองกัน
น้ําทวมและเพื่อความปลอดภัยในการ

- เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการดูแล
นักเรียนเพราะรั้วเดิมชํารุดเสียหาย
- เพื่อใหมีปายชื่อโรงเรียนที่สวยงาม
และมองเห็นเดนชัดเปนศรีสงาของ
โรงเรียน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการจัดตั้งวงโยธวาทิตโรงเรียน - เพื่อมีวงโยธวาทิตประจําสถานศึกษา
เทศบาล 1
- เพื่อใหเด็กมีความสนใจดานดนตรี
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- เพื่อใหการจักการเรียนการสอน
ชวงชั้นที่ 3 และ 3 มีประสิทธิภาพและ
นักเรียนมีทักษะในการเลนดนตรี

6 โครงการวงสตริงคอมโบและ
วงโปงลางสถานศึกษาในสังกัด

- เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี
- เพื่อใหเด็กมีทักษะดานการเลนดนตรี
- เพื่อการสรางชื่อเสียงสถานศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- มีวงโยธวาทิตประจําสถานศึกษา 1 วง
สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
จัดซื้อครุภัณฑ ประกอบดวย
- ทรัมเปท 4 ตัว
- อันโต แซกโซโฟน 3 ตัว
- เทนเนอร แซกโซโฟน 3 ตัว
- ทรอมโบน 2 ตัว
- ยูโฟเนี่ยม 2 ตัว
- มารชิ่งเบล + อารมสะพาย + ไมตี 4 ตัว
- กลองใหญ 20 นิ้ว
- กลองใหญ 22 นิ้ว
- กลองใหญ 24 นิ้ว
- กลองใหญ 26 นิ้ว
- จัดตั้งวงสตริงคอมโบและวงโปงลาง
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
1. กีตารไฟฟา 1 ตัว
2.กีตารเบส 1 ตัว
3.ตูกีตารเบส 1 ใบ
4. ตูกีตารไฟฟา 1 ใบ
5. ตูคียบอรด 1 เครื่อง
6. กลองชุด 1 ชุด
7. คียบอรด 1 เครื่อง
8. โปงลาง 1 ลาง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
1,034,300
- สถานศึกษามีวงโยธวาทิต
กองการศึกษา
(งบเทศบาล)
- เด็กรูจักใชเวลาวางเปนประโยชน โรงเรียน ท.1
และมีทักษะดานดนตรีสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได

369,960
(งบเทศบาล)

-

-

- สถานศึกษามีวงสตริงคอมโบ
1 วง
- สถานศึกษามีวงโปงลาง 1 วง
- เด็กมีทักษะการเลนดนตรี
- สรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

กองการศึกษา
โรงเรียน ท.1
โรงเรียน ท.2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9. พิณไฟฟาไมประดู 1 ตัว
10.พิณไฟฟาไมประดู 2 คอ 1 ตัว
11.พิณโปรง 2 ตัว
12.พิณเบสไฟฟา 1 ตัว
13.โวด 5 ตัว
14.เอ็ฟเฟค 1 ตัว
15.แคนลิ้นเงิน 5 ตัว
16.ขาตั้งโปงลางพยานาค 1 อัน
17.มิกซ 1 เครื่อง
18.คียบอรด 1 เครื่อง
19.ไมคกลอง 7 ตัว
20.ขาจับไมคกลอง 7 อัน
21.คอมเพลเซอร 1 เครื่อง
22.อีคอไรเซอร 1 เครื่อง
23.ตูซัฟ 18 นิ้ว 4 ใบ
24.ตูลําโพงกลางแหลม 4 ใบ
25.ขยาย s -1200 1 เครื่อง
26.ขยาย P-12 1 เครื่อง
27.ครอสโอเวอร 1 เครื่อง
28.แพลทอม

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7 โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียน
- เพื่อใหนักเรียนไดมีโตะเกาอี้ใช
และโตะอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 ในการเรียนและรับประทานอาหาร

8 โครงการกอสรางโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 2

- เพื่อใหนักเรียนมีโรงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- โตะพรอมเกาอี้นักเรียนระดับประถม
จํานวน 50 ชุด
- โตะพรอมมานั่งรับประทานอาหาร
จํานวน 10 ชุด
- เกาอี้พลาสติกจํานวน 100 ตัว
- กอสรางโรงอาหาร จํานวน 1 หลัง

9 โครงการกอสรางเสาธง และทําฐาน - เพื่อกอสรางเสาธงพรอมฐานที่เดนสงา - กอสรางเสาธงเปนเหล็กแปบ ขนาด
เสาธงพรอมปูกระเบื้อง
นักเรียนไดประกอบกิจกรรมเคารพธงชาติ 4 ถึง 6นิ้ว ตามลําดับจากพื้นถึงยอดเสา
ในเวลาเชาทุกวัน
ความสูง 18 เมตร และฐานจัดทําเปน
คอนกรีต ขนาด 5x5x0.90 ม.
พื้นที่ รวม 25 ตารางเมตร
10 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
- เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูจากการเขา 1.นักเรียนตั้งแต ป.1-ป.3 ทุกคนมี
หองสมุด ใหเปนแหลงเรียนรู IT
ศึกษาคนควาเพิ่มเติม
บัตรหองสมุด
- นักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
2. หองสมุดมีคอมพิวเตอรชวยคนควา
- นักเรียนมีความใฝฝน ใฝเรียนและมี
อินเตอรเน็ต จํานวน 4 เครื่อง
ความกระตือรือรนในการเรียน
3.ติดแอรหองสมุด จํานวน 8 ตัว
- เพื่อใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูของ
4.ปูพื้นกระเบื้องหองสมุด
นักเรียนและบุคคลภายนอก
จํานวน 2 หองเรียน
5.จัดทําบอรดหมุนทายนิเทศ
จํานวน 3 ชุด

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
(งบเทศบาล)
- นักเรียนมีโตะเกาอี้ใชในการเรียน กองการศึกษา
30,000
การสอนและรับประทานอาหารเพียงพอ โรงเรียน
เทศบาล 3
8,000
20,000
10,000,000
- มีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ กองการศึกษา
(งบเทศบาล)
และไมแออัด
โรงเรียน
เทศบาล 2
50,000
- โรงเรียนมีเสาธงชาติที่โดดเดนสงางาม กองการศึกษา
(งบเทศบาล)
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเต็มใจ โรงเรียน
ที่จะประกอบกิจกรรมที่แสดงออกถึง เทศบาล 2
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
องคพระมหากษัตริย
200,000
- นักเรียนมีนิสัยใฝเรียนรูและรักการ กองการศึกษา
งบเทศบาล
สึกษาคนควา
โรงเรียน
- โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัย
เทศบาล 2
ชุมชนสามารถเขามาใชได
- นักเรียนสามารถใชบริการศึกษา
คนควาทางอินเตอรเน็ตได
- หองสมุดสามารถใหบริการนักเรียน
ไดอยางทั่วถึง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

11 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
ภายในโรงเรียนเทศบาล 3

- เพื่อความสะดวกในการจราจรภายใน
โรงเรียน

12 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน
และอุปกรณเด็กเลน

- เพื่อปรับปรุงสภาพสนามและอุปกรณ
เด็กเลนใหไดมาตรฐานและปลอดถัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทําถนนลาดยางดานหลังและรอบ ๆ
บริเวณโรงเรียน

- พื้นสนามเด็กเลนโครงการปรับระดับดิน
- อุปกรณซอม เชน สีน้ํามัน สีแดง เหลือง
ขาว และสีเขียว
- โซ 200 กก. แปปดํา ขนาด 2 นิ้ว
จํานวน 6 ทอน
13 โครงการปูกระเบื้องพื้นหองเรียนชั้น - เพื่อความสะอาด สวยงามของหองเรียน - ปูกระเบื้องอาคารปฐมวัยครบทุกหอง
ปฐมวัย
- หองขนาด 6x6 เมตร จํานวน 8 หอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 96 ตารางเมตร
14 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ - เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ - จัดทําปายประชาสัมพันธโรงเรียนเทศบาล 2
ตางๆ ของโรงเรียน
โรงเรียน
จํานวน 1 ปาย
15 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูไอที
โรงเรียนเทศบาล 3

-เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
จากการเขาศึกษาคนควาในหองสมุด
-นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
-นักเรียนมีความใฝรู ใฝเรียน และมี
ความกระตือรือรนในการเรียน
-เพื่อใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรู
ของนักเรียนและบุคคลภายนอก

1. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับคนควา
ในหองสมุด จํานวน 4 เครื่อง
2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในหองสมุด จํานวน 2 เครื่อง
3. ปูพื้นกระเบื้องหองสมุด
จํานวน 2 หองเรียน
4. จัดทําบอรดหมุนปายนิทรรศการ
จํานวน 3 ชุด
5. ทาสีหองสมุด

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
300,000
- ถนนภายในโรงเรียนเปนระเบียบ
(งบเทศบาล)
การจราจร สะดวกขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 3
5,000 - โรงเรียนมีพื้นสนามเด็กเลนที่เหมาะ กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) สม และมีอุปกรณเด็กเลนที่ไดมาตรฐาน โรงเรียน
และปลอดภัย
เทศบาล 3

15,000
(งบอุดหนุน)

8,000
(งบอุดหนุน)

55,000
(งบเทศบาล)

-

-

15,000
(งบเทศบาล)

-

-

200,000
(งบอุดหนุน)

-

-

- หองเรียนทุกหองปูกระเบื้องเรียบรอย กองการศึกษา
สวยงาม ทําความสะอาดไดงาย
โรงเรียน
เทศบาล 2
- ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร กองการศึกษา
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
โรงเรียน
เทศบาล 2
- นักเรียนมีนิสัยใฝรูใฝเรียน
กองการศึกษา
และรักการศึกษาคนควา
โรงเรียน
- โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัย
เทศบาล 3
ชุมชนสามารถเขามาใชบริการได
- นักเรียนสามารถใชคอมพิวเตอร
เพื่อคนควาขอมูลในหองสมุดได
- หองสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การคนควา และใหบริการนักเรียน
ไดอยางทั่วถึง

ที่

โครงการ

16 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
นักเรียนและปฏิบัติงานทั่วไปของ
โรงเรียนเทศบาล 3

17 โครงการกอสรางหองสุขานักเรียน
ขนาด 10 ที่
โรงเรียนเทศบาล 3

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหนักเรียนมีโตะเกาอี้ใชในการเรียน - จัดหาครุภัณฑสําหรับนักเรียนและปฏิบัติ
- เพื่อใหนักเรียนมีโตะพรอมมานั่งในการ งานทั่วไป ประกอบดวย
รับประทานอาหาร
- โตะเกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
- เพื่อเก็บวัสดุ สื่อการเรียนและอุปกรณที่ จํานวน 100 ชุด
ใชในการเรียนการสอน
- เพื่อใหมีโตะทํางานเพียงพอกับจํานวนครู - โตะพรอมมานั่งรับประทานอาหาร
- เพื่อใหมีอุปกรณใชในหองประชุมและใช จํานวน 20 ชุด
จัดนิทรรศการ
- ตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสารสื่อการเรียน
อุปกรณที่ใชในการสอน จํานวน 5 หลัง

-เพื่อบริการนักเรียนใหมีหองสุขา
ใชอยางเพียงพอตอจํานวนนักเรียนที่
เพิ่มขึ้น
-เพื่อใหนักเรียนไดใชหองสุขาที่มี
มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
(งบเทศบาล)
- การปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยคลองตัว มีประสิทธิภาพ
60,000
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

24,000

-

-

20,000

-

-

- โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด

7,000

-

-

- โตะโฟมเมกา 10 ตัว พรอมเกาอี้ขาเหล็ก
ชุปโครเมียมพนักสูง 20 ตัว
-กอสรางหองสุขาสําหรับนักเรียน
ขนาด 10 ที่ (แบบ สน.ศท.ส.10)

30,000

-

-

-

367,000
(เงินอุดหนุน)

-

- โรงเรียนมีจํานวนหองสุขาสําหรับ
ใหนักเรียนใชอยางเพียงพอ
-นักเรียนมีหองสุขาที่ไดมาตรฐาน
ใช

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 3

กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 3

ที่

โครงการ

18 โครงการกอสรางอาคารเรียน
คสล. 4 ชั้น 12 หองเรียน
(ใตถุนโลง) โรงเรียนเทศบาล 3

วัตถุประสงค
-เพื่อใหมีอาคารเรียน หองพิเศษตางๆ
เพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

19 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค -เพื่อใชเปนสถานที่ประชุม จัดงาน
ขนาดเล็ก มีชั้นลอย
พิธีการตางๆ
โรงเรียนเทศบาล 3
-ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมตางๆ
-ใชสําหรับฝกซอมและแขงขันกีฬา
20 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
-เพื่อพัฒนาหองเรียนใหมีบรรยากาศ
หองเรียน
ที่ดีสําหรับนักเรียนและครู
โรงเรียนเทศบาล 3
-เพื่อปรับปรุงสภาพหองเรียนใหเปน
ระเบียบ เรียบรอยสวยงาม
และงายตอการทําความสะอาด
21 โครงการขยายระบบจําหนาย
- เพื่อใหมีกระแสไฟฟาเพียงพอตอการ
เพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟา
เรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาล 3
- เพื่อความปลอดภัยจากกระแสไฟฟาตอ
เด็กนักเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-กอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น
12 หองเรียน (ใตถุนโลง)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
10,430,846
- โรงเรียนมีหองเรียน หองพิเศษ
(เงินอุดหนุน)
สําหรับใชจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
และปลอดภัย
6,620,459
- โรงเรียนมีอาคารสําหรับจัดงาน
(เงินอุดหนุน)
พิธีการตางๆ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และฝกซอม,แขงขันกีฬา
ที่ไดมาตรฐาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 3

-ปูพื้นกระเบื้องหองเรียนทุกหอง

40,000
(งบเทศบาล)

-

-

- หองเรียนทุกหองมีบรรยากาศ
นาเรียน มีความเปนระเบียบ
สวยงาม

กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 3

- ขยายระบบและเพิ่มขนาดหมอแปลง
ไฟฟาของโรงเรียน

465,907
(งบเทศบาล)

-

-

- โรงเรียนมีกระแสไฟฟาจัดกิจกรรม กองการศึกษา
การเรียนการสอนอยางเพียงพอและ
โรงเรียน
ปลอดภัย
เทศบาล 3

-กอสรางอาคารอเนกประสงค
ขนาดเล็ก มีชั้นลอย
(แบบ ศน.สท.ชั้นลอย)

กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 3

ที่

โครงการ

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
อาคารเรียนและสนามเด็กเลน
โรงเรียนเทศบาล 3

วัตถุประสงค
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารเรียน
และสนามเด็กเลนใหมีสภาพพรอมใชงาน
และมีความปลอดภัยสูง

23 โครงการปรับปรุงกันสาดทางขึ้น
- เพื่อปรับปรุงอาคารไมใหน้ําฝนลงตรง
อาคาร 3 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บันไดและมีสภาพที่ปลอดภัยเอื้อตอการ
ใชสอย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับพื้นผิวสนามเด็กเลน
- จัดซื้ออุปกรณเด็กเลน
- เทพื้นคอนกรีตบริเวณดานหนาอาคารเรียน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
15,000
8,000
5,000 - โรงเรียนมีสนามเด็กเลนที่มั่นคง แข็งแรงกองการศึกษา
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ปลอดภัย
โรงเรียน
- สภาพภูมิทัศนรอบอาคารเรียนมีความ เทศบาล 3
รมรื่น นาเรียน
- ปรับปรุงกันสาดทางขึ้นบันไดอาคาร 3 และ 100,000
100,000
100,000 - อาคารเรียนมีความมั่นคงและปลอดภัยกองการศึกษา
อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาล 1
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) - บรรยากาศภายในหองเรียนนาอยู มี โรงเรียน
สภาพเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน เทศบาล 1

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 6 เสริมสรางจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการจัดกิจกรรมเดินทางไกล
- เพื่อสงเสริมวิชาการและกิจกรรม
-จัดกิจกรรมเดินทางไกล เขาคายพักแรม
เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือยุวกาชาด และเนตรนารีของเด็ก และกิจกรรมประกอบอื่นๆ ของโรงเรียน
และยุวกาชาด
นักเรียนในสังกัดเทศบาล
ในสังกัดเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง
-เพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยใหกับนักเรียน ระยะเวลา 2 วัน
ตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด และ
เนตรนารี
2 โครงการจัดกิจกรรมพิธีมอบ
-เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความ
-ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการและหาขอ
ประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา
ภาคภูมิใจแกผูปกครองและนักเรียนระดับ สรุปแนวทางในการจัดพิธีมอบ
และอําลาสถาบัน
ตาง ๆ ที่สําเร็จการศึกษา
ประกาศนีย-บัตรใหกับนักเรียนสําเร็จการ
ศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3 ทั้งโรงเรียน

3 โครงการเขาคายพุทธธรรมนักเรียน - เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มี
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต
และประพฤติตนเปนคนดีดําเนินชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
30,000
30,000
30,000 - เด็กนักเรียนไดรับความรู เห็นความ กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สําคัญและประโยชนทั้งทางรางกาย สถานศึกษา
จิตใจและสังคม มีคุณสมบัติ และ
ในสังกัด
ประพฤติตนอยางเหมาะสมตาม
จุดประสงคของหลักสูตร
30,000
(งบเทศบาล)

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ ม. 1
50,000
เขาคายอบรมพุทธธรรม จํานวน 315 คน (งบเทศบาล)

30,000
30,000 - ผูปกครองและนักเรียนที่สําเร็จการ กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน สถานศึกษา
การศึกษา
ในสังกัด
-นักเรียนมีความรูสึกที่ดีและผูกพัน
กับสถาบันตลอดจนระหวางนักเรียน
ดวยกัน
- ประชาชนมีความศรัทธาในการจัด
การศึกษาของเทศบาลมากขึ้น
50,000
50,000 - นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริตและประพฤติ
ตนเปนคนดีดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยาง
มีความสุข
- ประชาชนมีความศรัทธาในการจัด
การศึกษาของเทศบาลมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 โครงการอบรมสัมนาคณะกรรมการ -เพื่อพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน
สภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ใหมีความพรอมในการพัฒนาปรับปรุง
เทศบาล
โรงเรียน
-เพื่อสรุปปญหาและแนวทางดําเนิน
งานของคณะกรรมการสภานักเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ประชุมผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการอบรมและวิทยากรให
-ประชุมคณะวิทยากรหาขอสรุปในการ
ดําเนินการอบรม
-ดําเนินการอบรมตามกําหนด
-สรุปผลการอบรมรายงานผูบังคับ
บัญชาตามลําดับ

5 โครงการเขาคายพุทธรรม
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3

- เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต
และประพฤติตนเปนคนดี ดําเนินชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข

- จัดเขาคายอบรมพุทธรรมนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

6 โครงการสงเสริมและจัดแขงขัน
กีฬานักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3

- เพื่อสงเสริมพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการกีฬาของนักเรียน
- เพื่อปลูกฝงนิสัยความมีน้ําใจของ
นักเรียน

- จัดหาอุปกรณกีฬาประเภทตางๆ ให
นักเรียนใชฝกซอม
- จัดแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
15,000
15,000
15,000 - คณะกรรมการสภานักเรียนไดปฏิบัติ กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) หนาที่อยางเต็มความสามารถและ
ตอเนื่อง
- ผูบริหารทุกระดับไดทราบปญหา
พื้นฐานและแนวทางการแกไขโดยมี
นักเรียนเปนสวนรวม
- ประชาชนมีความศรัทธาในการ
จัดการศึกษาของเทศบาลมากขึ้น
9,000
9,000
9,000 - นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี
กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย
โรงเรียน
สุจริต ประพฤติตนเปนคนดี
เทศบาล 3
และดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความสุข
15,000
15,000
15,000 - นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) กลาแสดงออก และมีน้ําใจ
เปนนักกีฬา

กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7 โครงการหนูนอยคนเกง

- เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความ
มั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก
- เพื่อปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถพิเศษทั้งในดานดนตรี
นาฏศิลป ศิลปะ ใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

8 โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนโรงเรียนเทศบาล 3

- เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย
- เพื่อเพิ่มพูนประสบการณนอกเหนือ
จากการเรียนการสอนปกติในหอง
เรียน
- เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและ
สงเสริมสุขภาพนักเรียน
- เพื่อประชาสัมพันธโรงเรียนและสราง
ความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน
ผูปกครอง และชุมชน
- เพื่อประชาสัมพันธโรงเรียนและ
สรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน
ผูปกครอง และชุมชน

9 โครงการประชุมผูปกครอง
นักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3
10 โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง
นักเรียนสายชั้นปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล 3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานดนตรี นาฏศิลป และศิลปะแกเด็ก
นักเรียน

- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจ

- จัดประชุมผูปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
- จัดประชุมผูปกครองนักเรียน
ระดับปฐมวัย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
5,000
5,000
5,000 - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความ
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มัน่ ใจ กลาพูด กลาแสดงออกในทาง
ที่ถูก
- เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
12,000
12,000
12,000 - นักเรียนไดรวมกิจกรรมพัฒนา
(งบอุดหนุ)
(งบอุดหนุ) (งบอุดหนุ) ผูเรียนอยางทั่วถึง
- นักเรียนไดแสดงออกดานความ
สามารถและความอดทน
- นักเรียนรูจัดการทํางานรวมกับ
ผูอื่นและอยูรวมกับผูอื่นได

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 2

3,000
3,000
3,000 - ผูปกครองและชุมชนมีความ
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สัมพันธและความเขาใจอันดีตอ
โรงเรียน
3,000
3,000
3,000 - ผูปกครองและชุมชนมีความ
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สัมพันธและความเขาใจอันดีตอ
โรงเรียน

กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 3
กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 3

กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 3

ที่
11
12
13

14
15

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการหนูนอยออมทรัพย
- เพื่อเปนการปลูกฝงนิสัยรูจักประหยัด - จัดกิจกรรมออมทรัพยของเด็กศูนยพัฒนา
อดออมแกเด็กเล็ก
เด็กเล็กเทศบาล
โครงการสวนผักของหนู
- เพื่อใหเด็กไดรูจักการปลูกพืชผักสวนครัว - จัดกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวใหเด็ก
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน - เพื่อใหชุมชนและผูปกครองมีความรูความ - จัดประชุมปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณในศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการเยี่ยมบาน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
- ออกเยี่ยมเยียนบานเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
ผูปกครองและครูผูดูแลเด็ก
เด็กเล็กเทศบาล
- เพื่อใหบุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน - จัดกิจกรรมดานขวัญกําลังใจและ
โครงการมอบขวัญกําลังใจและ
- บุคลากรมีขวัญและกําลังใจทีดีในการ
กิจกรรมนันทนาการโรงเรียนเทศบาล 1
นันทนาการ
ปฏิบัติงาน
- บุคลากรไดออกกําลังกายเสริมสราง
สุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
3,000
3,000
3,000
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
5,000
5,000
5,000
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
3,000
3,000
3,000
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
3,000
(งบอุดหนุน)
122,600
เงินรายได
สถานศึกษา

3,000
(งบอุดหนุน)
122,600
เงินรายได
สถานศึกษา

3,000
(งบอุดหนุน)
122,600
เงินรายได
สถานศึกษา

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ
- เพื่อใหเด็ก ๆ รูจักประหยัดอดออม กองการศึกษา
สรางเสริมลักษณะนิสัยรักการออมในเด็ก ศูนยเด็กฯ
- เพื่อใหเด็กรูจักการปลูกพืชผักสวนครัวกองการศึกษา
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ศูนยเด็กฯ
- ชุมชนและผูปกครองมีความรูความ กองการศึกษา
เขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณใน ศูนยเด็กฯ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
กองการศึกษา
ผูปกครองและครูผูดูแลเด็ก
ศูนยเด็กฯ
- บุคลากรในโรงเรียนเทศบาลมีความ กองการศึกษา
รัก สามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันและ โรงเรียน
รวมกันปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เทศบาล 1
ของผลงาน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 7 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 โครงการจัดงานประเพณีทําบุญ
ตักบาตรวันขึ้นปใหม

- เพื่ออนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาติและทองถิ่น
-เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสพัฒนา
จิตใจในการดําเนินชีวิตในรอบปใหม
2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต - เพื่อสงเสริมอนุรักษและสืบทอด
และสมโภชศาลหลักเมือง
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานตใหดํารง
อยูควรคูแกความเปนประเพณีอันดีงาม
ของชาติและทองถิ่นสืบไป

3 โครงการจัดงานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา

- เพื่อสงเสริมอนุรักษและสืบทอด
วัฒนธรรมแหเทียนเขาพรรษาใหเจริญ
งอกงามและดํารงอยูสืบไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดงานโดยเชิญประชาชนรวมทําบุญ
ตักบาตรและนิมนตพระภิกษุสงฆจาก
วัดตาง ๆ มาบิณฑบาตรพรอมดวยการ
อวยพรปใหมจากขาราชการชั้นผูใหญ
- จัดงานประเพณีสงกรานตโดยมี
กิจกรรมตาง ๆ เชน สรงน้ําพระ เลน
สาดน้ํา รดน้ําดําหัวและขอพรจากผูสูง
อายุทอดผาปา ปลอยนก ปลอยปลา
พรอมจัดใหมีมหรสพ การแสดง
การละเลนการประกวดแขงขันตาง ๆ
- จัดพิธีบวงสรวงและงานสมโภชศาล
หลักเมือง 1 วัน
- จัดงานประเพณีแหเทียนและถวาย
เทียนพรรษาในวันเขาพรรษา โดย
เชิญชวนประชาชนคุมบาน หนวยงาน
และคุมวัดตาง ๆ เขารวมกิจกรรมและ
การประกวดตาง ๆ ตามสมควร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
30,000
30,000
30,000 - ประชาชนไดมีโอกาสชําระจิตใจ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใหสะอาดผองใสเปนสิริมงคล
ในการดําเนินชีวิตของตน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

800,000
(งบเทศบาล)

800,000
800,000 - ประชาชนเขาใจ รักและหวงแหน กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
-มีสวนสงเสริมการทองเที่ยวใน
ทองถิ่น
-ประชาชนศรัทธาเทศบาลมากขึ้น

800,000
(งบเทศบาล)

800,000
800,000 - ประชาชนเขาใจ รักและหวงแหน กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
- มีสวนสงเสริมการทองเที่ยวใน
ทองถิ่น
- มีสวนสงเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

- เพื่ออนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทงใหดํารงอยูควรคูแก
ความเปนประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
และของชาติสืบไป

5 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา

-เพื่อใหประชาชนไดรวมกิจกรรม
จัดงานวันวิสาขบูชาและเปนการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา
-เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ใหเจริญงอกงาม
-เพื่อสงเสริมใหเกิดการรวมคิด รวมอนุรักษ
และรวมพัฒนาวัฒนธรรมไทย
-เพื่อเปดโอกาศและสรางเวทีใหกับ
ประชาชนซึ่งเปนเจาของวัฒนธรรมในพื้นที่
ไดแสดงความคิดเห็น รวมกันคิด รวมกันทํา
รวมกันดําเนินงานวัฒนธรรมใหเปนไปตาม
ความตองการของตนเองอยางแทจริง

6 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจาก
จากสภาวัฒนธรรมหมูบานสู
สภาวัฒนธรรมตําบลเทศบาลเมือง
บุรีรัมย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดงานโดยเชิญชวนประชาชน คุมบาน
สถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน การประกวด
กระทง ขบวนแห นางนพมาศ การแสดง
และการละเลนตาง ๆ
-จัดงานวันวิสาขบูชา 1 วัน

-จัดตั้งสภาวัฒนธรรมตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย
ตัวแทนจากองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรชุมชน องคกรธุรกิจ องคกรวิชาการ
(เบญจภาคี) เพื่อรวมดําเนินงานวัฒนธรรม
ตําบลในเมือง
-จัดตั้งสภาวัฒนธรรมชุมชน เวทีประชาคม
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
- จัดทํายุทธศาสตรวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
800,000
800,000
800,000 - ประชาชนเขาใจ รักและหวงแหน กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
- มีสวนสงเสริมการทองเที่ยวใน
ทองถิ่น
- ประชาชนศรัทธาเทศบาลมากขึ้น
100,000
100,000
100,000 -ประชาชนไดรวมกิจกรรมจัดงาน
กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วันวิสาขบูชา เปนการทํานุบํารุง
สถานศึกษา
ศาสนา
สังกัดเทศบาล
- มีสวนสงเสริมกิจกรรมทางพระ
ศูนยเด็กเล็กฯ
พุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม
30,000
30,000
30,000 - วัฒนธรรมไทยไดรับการฟนฟู
กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อนุรักษและสืบทอดใหคงอยูอยางมั่นคง
- ประชาชนมีจิตสํานึก คานิยมและ
หวงแหนวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา
คนไทยมากขึ้น
- เกิดชุมชน/สังคมแหงการเรียนรูทาง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา
ของทองถิ่นและประเทศชาติ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7 โครงการสวดมนตหมูโรงเรียนทํานอง - เพื่อกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน ยึดมั่น - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 “บุรี
สรภัญญะประจําสัปดาห
ในความกตัญูกตเวที ตอผูมีพระคุณ
ราษฎรดรุณวิทยา” ไดรวมกันสวดมนต
อันมีบิดา มารดา ครู-อาจารย เปนตน ไหวพระทุกวันศุกร
8 โครงการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี - เพื่อใหนักเรียนรูจักอนุรักษ วัฒนธรรม
และวันสําคัญของชาติ
ประเพณีของไทย
9 โครงการคนดีศรี ท.2

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
15,000
15,000
15,000 - นักเรียนมีจิตใจที่ผองใส เบิกบาน
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เจริญดวยสมาธิ ปญญา ซึ่งนําไปสู
กระบวนการพัฒนาการเรียนรูที่
กาวหนา ดําเนินชีวิตอยางมี ความสุข
10,000
10,000
10,000 - นักเรียนรูจักอนุรักษ วัฒนธรรม
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ประเพณีของไทย

- ครูและนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา กิจกรรมประเพณี วันสําคัญ
ของชาติไมนอยกวารอยละ 80
- เพื่อเสริมสรางและปลูกฝงวินัยนักเรียน - เสริมสรางและปลูกฝงวินัย กฎ ระเบียบ
6,000
จริยธรรม คุณธรรม และนโยบายของโรงเรียน (งบอุดหนุน)
ดานความรับผิดชอบ
- เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2
"อิสาณธีรวิทยาคาร"
ตามระเบียบวินัยของทางโรงเรียน
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข

10 โครงการระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน - เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาและเพิ่ม - ครูประจําชั้นออกเยี่ยมบานนักเรียน
ประสิทธิภาพในการใหบริหารทางการศึกษา เพื่อติดตามชวยเหลือทุกภาคเรียน
- เพื่อจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
จนจบการศึกษาชั้นสูงสุด
- เพื่อบูรณาการการเรียนรูและแนะแนว
เขาชวยเหลือใหเด็กไดใชชีวิตอยางปกติสุข
-เพื่อความเขาใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
โรงเรียนกับผูปกครอง

1,300
(งบอุดหนุน)

6,000
(งบอุดหนุน)

1,300
(งบอุดหนุน)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 1

กองการศึกษา
สถานศึกษา
สังกัดเทศบาล
6,000 - นักเรียนทราบถึงกฎ ระเบียบ วินัย กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) จริยธรรม และนโนบายของโรงเรียน
โรงเรียน
เทศบาล 2
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบ วินัย จริยธรรม
และนโยบายของโรงเรียน
- นักเรียนสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
1,300 - นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและกองการศึกษา
(งบอุดหนุน) ไดรับการชวยเหลือ ดูแลจนจบการศึกษา โรงเรียน
- ครูและนักเรียนมีความสุขในการที่ได เทศบาล 2
ชวยเหลือแบงปนความหวงใยซึ่งกันและ
กัน
- โรงเรียนกับผูปกครองมีความเขาใจ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริม - จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตางๆ ทาง
11 โครงการกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
คุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย
พระพุทธศาสนา เชน วันวิสาขบูชา
- เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา
คานิยมที่พึงประสงค
เปนตน
- เพื่อใหนักเรียนเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม
12 โครงการศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย - เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในดานศิลปะ - จัดกิจกรรมดานศิลปะสําหรับเด็กนักเรียน
ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิด
สรางสรรค เกิดทักษะในการจินตนาการ
- เพื่อสรางเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนา
ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา
13 โครงการสวดมนตหมูโรงเรียนทํานอง - เพื่อกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน
- ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
สรภัญญะประจําสัปดาห

ยึดมั่นในความกตัญูกตเวที ตอผูมี
พระคุณอันมีบิดา มารดา ครู อาจารย
เปนตน

ไดรวมกันสวดมนตไหวพระทุกวันศุกร

14 โครงการบรรพชาภาคฤดูรอน

- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดเรียนรูและ
ไดดําเนินตามรอยพระพุทธเจา เพื่อขัดเ
เกลาจิตใจใหตั้งมั่นอยูในความดี

- จัดบรรพชาภาคฤดูรอนสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
48,125
48,125
48,125 - นักเรียนมีคานิยมดีงาม มีสวนในการ กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม
สถานศึกษา
ประเพณี และภูมิปญญาไทย
สังกัดเทศบาล
- นักเรียนเห็นความสําคัญของหลัก ศูนยเด็กเล็กฯ
พระพุทธศาสนา เปนการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมในเด็กนักเรียน
15,000
15,000
15,000 - นักเรียนมีความคิดสรางสรรค และ กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) จินตนาการที่ดี
โรงเรียน
- นักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย เทศบาล 2
อารมณ สังคม และสติปญญา
- นักเรียนเกิดทักษะดานศิลปะ
สังคม สติปญญาเหมาะสมกับวัย
15,000
15,000
15,000 - ครูและนักเรียนมีจิตใจที่ผองใสเบิก
กองการศึกษา
บาน
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เจริญดวยสมาธิ ปญญาซึ่งนําไปสู
สถานศึกษา
ในสังกัด
กระบวนการพัฒนาการเรียนรูที่
กาวหนา ดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข
50,000
50,000
50,000 - นักเรียนที่ผานการบรรพชามีลักษณะ กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) อันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด สถานศึกษา
ในสังกัด

ที่

โครงการ

15 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

16 โครงการจัดกิจกรรมวันไหวครู

17 โครงการงานวันเด็กแหงชาติ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
- เพื่อใหนักเรียนรูจักสิทธิของตนเองและ - จัดกิจกรรมสภานักเรียน ดําเนินการเลือกตั้ง 2,000
2,000
2,000
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
เขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย สภานักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2
- เพื่อเปนการสงเสริมนโยบายของโรงเรียน "อิสาณธีรวิทยาคาร"
และชวยกันรักษาระเบียบขอบังคับของ
โรงเรียน
- เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักเปนผูนําและผูตาม
ที่ดี
- เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ
- เพื่อใหนักเรียนไดรูจักสิทธิและหนาที่ของ
ตนเองและเคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผูอื่น
- เพื่อใหเด็กไดเขาใจตระหนักถึงความ
- เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3,000
3,000
3,000
กตัญูกตเวทีตอครู
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

- เพื่อใหเด็กไดทราบถึงความสําคัญของ
วันเด็กแหงชาติ
- เพื่อใหเด็กเล็กไดรวมกิจกรรมที่สนุกสนาน
18 โครงการศูนยเด็กเล็กสงเสริมสุขภาพ - เพื่อใหเด็กมีสุขภาพรางกายสมบูรณ
แข็งแรง ตลอดถึงการมีสุขอนามัยที่ดี

- จัดงานวันเด็กแหงชาติสําหรับเด็กเล็ก
ปละ 1 ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
- นักเรียนรูจักสิทธิของตนเองและ
เขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย โรงเรียน
-เปนการสงเสริมนโยบายของโรงเรียน เทศบาล 2
และชวยกันรักษาระเบียบขอบังคับของ
โรงเรียน
- นักเรียนรูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี
- นักเรียนมีความสามัคคีในหมูคณะ
- นักเรียนไดรูจักสิทธิและหนาที่ของ
ตนเองและเคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผูอื่น
- เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตระหนักถึง กองการศึกษา
ถึงความกตัญญกตเวทีที่มีตอครู
ศูนยเด็กเล็กฯ

3,000
(งบอุดหนุน)

3,000
(งบอุดหนุน)

3,000 - เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูจักวันสําคัญ กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) ของตนและไดรวมกิจกรรมที่สุนกสนาน ศูนยเด็กเล็กฯ

- ตรวจดูแลสุขภาพของเด็กเล็กในศูนยเด็ก
5,000
เชน เล็บมือ เล็บเทา ความสะอาดของรางกาย (งบอุดหนุน)
กําจัดเหา เปนตน

5,000
(งบอุดหนุน)

5,000 - เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพ กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) รางกายที่แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย ศูนยเด็กเล็กฯ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 8 สงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจการเยาวชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน
สัมพันธ

2 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อเยาวชน

3 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน

4 โครงการจัดกิจกรรมปองกัน
ยาเสพติดในเยาวชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อพัฒนาเยาวชนเสริมสรางลักษณะ
- จัดอบรม เขาคายหรือจัดกิจกรรมลักษณะ
นิสัยความสัมพันธและความสามัคคีให
อื่นอันเปนการเสริมสรางลักษณะนิสัยความ
เยาวชนประพฤติตนเปนคนดีและบําเพ็ญ สัมพันธและความสามัคคีในหมูเยาวชน
ประโยชนตอสังคม
และรูจักการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
1 รุน จํานวน 60 คน
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีการแสดงออก - จัดกิจกรรมลักษณะตาง ๆ ใหเด็กและ
ทางดานนันทนาการอันเปนการเสริมสราง เยาวชนไดรับความเพลิดเพลินสนุก
ลักษณะนิสัยความประพฤติและใชเวลา สนานและแสดงออกทางดานนันทนาการ
วางใหเกิดประโยชน
และการออกกําลังกาย (อาจเปนกิจกรรม
เดี่ยวหรือกิจกรรมตอเนื่องตามควรแกกรณี)
- เพื่อสงเสริมและปลูกฝงนิสัยความ
- จัดอบรมหรือกิจกรรมลักษณะอื่น เชน
ประพฤติที่เปยมไปดวยคุณธรรมและ
การประกวด แขงขัน การแสดง ฯลฯ เพื่อ
จริยธรรมอันดีงามเหมาะสมกับสังคมไทย พัฒนากิริยามารยาท คุณธรรมและ
ใหกับเด็กและเยาวชน
จริยธรรมในเด็กและเยาวชน
- เพื่อใหเยาวชนรูจักโทษภัยและไมตกเปน - จัดอบรมหรือกิจกรรมลักษณะอื่น เชน
ทาสยาเสพติด
จัดนิทรรศการ การประกวด แขงขันตอบ
-เพื่อลดและปองกันการแพรระบาดของ ปญหาชิงรางวัล ฯลฯ เกี่ยวกับการรณรงค
สารเสพติด
เพื่อปองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
20,000
20,000
20,000 - มีแกนนําเยาวชนในการประพฤติ กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ปฏิบัติตนเปนคนดี รูรักสามัคคี
ชวยเหลือกันและกันบําเพ็ญประโยชน
ตอสังคม
15,000
15,000
15,000 - เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สงเสริมลักษณะนิสัยอารมณแจมใส
รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

กองการศึกษา

15,000
15,000
15,000 - เยาวชนไดรับการพัฒนาขัดเกลา
กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อุปนิสัยใหเปนผูมีกิริยามารยาท
คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของ
สังคม
25,000
25,000
25,000 - เยาวชนไมตกเปนทาสยาเสพติด กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) -ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
ลดลง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการจัดมหกรรมดนตรี
- เพื่อสงเสริมดานการนันทนาการ
"เทิดไทคีตราชัน" และกิจกรรมเพื่อ การแสดงออกและการใชเวลาวาง
ประชาชน
ใหเกิดประโยชนของประชาชน
ทั่วไป

6 โครงการสงเสริมและจัดการแขงขัน - เพื่อสงเสริม พัฒนาและยกระดับ
กีฬานักเรียนประถมเขตเมือง
มาตรฐานการกีฬาในเด็กนักเรียน
ในเทศบาล
- เพื่อปลูกฝงลักษณะนิสัยความมี
น้ําใจในเด็กนักเรียน
7 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

8 โครงการสงเสริมสนับสนุนกีฬา
เยาวชนและประชาชนในทองถิ่น

- เพื่อสงเสริม พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการกีฬาในเด็กนักเรียน
ของเทศบาล
- เพื่อเปนการเผยแพรใหประชาชน
ไดรูจักและยอมรับในมาตรฐาน
การจัดการศึกษาและกีฬาของ
เทศบาล
- เพื่อสงเสริมใหประชาชน-เยาวชน
ในเขตเทศบาลมีการฝกฝนทักษะ
ทางกีฬาเปนตัวแทนแตละระดับ
ตอไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดใหมีการแสดงดนตรี การแสดง
การละเลน การประกวด แขงขัน หรือ
กิจกรรมบันเทิงตาง ๆ ณ เวทีวัฒนธรรม
รมยบุรี เดือนละ 2 ครั้ง
- จัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานเทศบาล
- จัดหาอุปกรณการกีฬาประเภทตาง ๆ
ใหนักเรียนในสังกัดเทศบาลไดใชใน
การเรียนการสอนและฝกซอม
- จัดการแขงขันกีฬาภายนในโรงเรียน
เทศบาลหรือรวมกับสถานศึกษาอื่นในพื้น
ที่เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเทศบาล
- ทําการเก็บตัว ฝกซอม คัดเลือก และสง
นักกีฬานักเรียนเทศบาลไปรวมแขงขัน
กีฬานักเรียนเทศบาลภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ หรือสงแขงขันระดับประเทศ
ตอไป

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
400,000
400,000
400,000 - ประชนชนไดรับความเพลิดเพลิน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และเปนการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

250,000
(งบเทศบาล)

250,000
250,000 - เด็กนักเรียนมีใจรักและแสดงออก
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดานการกีฬามากขจึ้น

กองการศึกษา

400,000
(งบเทศบาล)

400,000
400,000 - มาตรฐานการกีฬาของนักเรียน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลสูงขึ้นเปนที่ยอมรับ
ของคนทั่วไป
- เด็กนักเรียนไดรับความภาคภูมิ
ใจที่ไดเลือกเปนตัวแทนไปแขงขัน
เปนแบบอยางแกผูอื่น

กองการศึกษา

- เพื่อใหเยาวชนใชเกมสกีฬามาใชใน
ยามวางเพื่อหนีหางการเขาสูยาเสพติด
-เพื่อใหเยาวชนมีการออกกําลังกายและ
การกีฬาอยางตอเนื่อง

200,000
(งบเทศบาล)

200,000
200,000 - เทศบาลสามารถพัฒนาการกีฬาของ กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทองถิ่นเพื่อสงไปแขงขันในระดับตาง ๆ
- เยาวชนรูจักใชเวลวางใหเปน
ประโยชนหางไกลยาเสพติด
-เยาวชนที่เปนนักศึกษามีกิจกรรม
ฝกฝนแขงขันกีฬาในชวงปดภาคเรียน

ที่

โครงการ

9 โครงการสนับสนุนการแขงขัน
ฟุตบอลถวยพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช

10 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน
ปฐมวัยเกมสโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

11 โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลชุมชน
ในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค
-เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกีฬาที่สําคัญ
ของจังหวัด
-เพื่อใหปองกันประชาชนเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด
-เพื่อใหประชาชนรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
-เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองกับโรงเรียนและเทศบาล
-เพื่อสงเสริมใหนักเรียนชั้นอนุบาล
มีรางกายสมบูรณแข็งแรงและรูจัก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

- เพื่อสรางความสัมพันธระหวางเด็ก
เยาวชน และประชาชนทุกชุมชนในเขต
เทศบาล
- เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน
หันมาเลนกีฬาและออกกําลังกายให
รางกายสมบูรณแข็งแรงและหางไกล
ยาเสพติด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เบิกจายเงินสนับสนุนการแขงขันฟุตบอล
ถวยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
100,000
100,000
100,000 -ไดสนับสนุนและสงเสริมกีฬาที่สําคัญ กองการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของจังหวัด
-ประชาชนไมเกี่ยวของกับยาเสพติด
และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

-จัดการแขงขันกีฬานักเรียนชั้นอนุบาล
ปละ 1 ครั้ง

25,000
(งบเทศบาล)

- จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลชุมชนในเขต
เทศบาล ปละ 1 ครั้ง

25,000
25,000 -เทศบาลและโรงเรียนมีความ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สัมพันธที่ดีกับผูปกครอง
-ผูปกครองใหความรวมมือดาน
ตาง ๆกับโรงเรียนเพิ่มขึ้น
-นักเรียนชั้นอนุบาลมีรางกาย
สมบูรณแข็งแรงและรูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
-ประชาชนศรัทธาการจัดการศึกษา
ของเทศบาลมากยิ่งขึ้น
80,000
80,000
80,000 - เทศบาลและชุมชนมีความดีตอกัน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) - เด็ก เยาวชน ประชาชนใหความรวม
มือในดานตางๆ มากขึ้น
- เด็ก เยาวชน ประชาชนมีรางกาย
สมบูรณแข็งแรงและรูจักใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
12 โครงการเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ - เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการรักชาติ - จัดโครงการเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ศาสนา พระมหากษัตริย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยนักเรียน
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรัการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ออกกําลังกาย
ตอนตนไดเขารวมกิจกรรม
13 โครงการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน - เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกในดานกีฬา - กิจกรรมแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัด
สังกัดเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อใหนักเรียนมีน้ําใจเปนนักกีฬา
- กิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
- เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน
- กิจกรรมแขงขันกีฬาทองถิ่น
เพลิดเพลิน
- กิจกรรมแขงขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษา
- เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะและ - กิจกรรมแขงขันกีฬาภายในจังหวัด
สรางความสัมพันธอันดีระหวางครู นักเรียน
ผูปกครองนักเรียน และเทศบาล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
30,000
30,000
30,000 - นักเรียนมีจิตสํานึกในการรักชาติ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ศาสนา พระมหากษัตริย
- นักเรียนรักการออกกําลังกาย
200,000
เงินอุดหนุน

200,000
เงินอุดหนุน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 1

200,000 - นักเรียนไดแสดงออกในดานกีฬา กองการศึกษา
เงินอุดหนุน - นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สถานศึกษา
ในสังกัด
- นักเรียนมีน้ําใจเปนนักกีฬา
ศูนยเด็กเล็กฯ
- นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน อารมณ สติปญญาเบิกบาน
- เกิดความสามัคคีในหมูคณะและสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางครู นักเรียน
ผูปกครองนักเรียน และเทศบาล

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 1 สงเสริมความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

2 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
การปกครองทองถิ่นและสนับ
สนุนการจัดการเลือกตั้งระดับ
ตาง ๆ

วัตถุประสงค
- เพื่อเผยแพรและเสริมสรางความ
เขาใจแกบุคคลทั่วไปใหไดทราบ
ขอมูลและเห็นความสําคัญของการ
ปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาล
- เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหแก
พนักงานและลูกจางขององคกร
ทองถิ่น
- เพื่อเสริมสรางความเขาใจในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
การปกครองทองถิ่น และความ
สําคัญของการเลือกตั้ง
- เพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
ระดับตาง ๆ ของ กกต.จังหวัด
เชน การเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว./ส.อบจ.
ใหเปนไปตามกฏหมาย

3 โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและ - เพื่อจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระ) สภาเทศบาลชุดเดิมที่ครบวาระใหเปนไป
ตามกฎหมาย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเปนไป
ดวยความเรียบรอย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรมตาง ๆ ในโอกาสวัน
เทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายน
ของทุกป เชน นิทรรศการ กิจกรรม
ทางศาสนา กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมสังสรรค และบริการประชาชน
- รวมกิจกรรมตามที่สันนิบาติเทศบาล
จังหวัดจัดใหมีขึ้น
- จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
และการปกครองทองถิ่นการมีสวน
รวมของประชาชน,การปองกันการ
ทุจริต เชน จัดเวทีเสวนา จัดทําเอกสาร
เผยแพร การรณรงคปชส.รูปแบบตาง ๆ
- ประสานและสนับสนุนการจัดการ
เลือกตั้งระดับตาง ๆ ของ กกต.จังหวัด
เชน การจัดทําเอกสาร การจัดหา
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณจัด
หนวยเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ
- จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลแทนชุดเดิมที่ครบวาระ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
150,000
150,000
150,000 - บุคคลทั่วไปไดรับรูและเห็นความ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สําคัญของเทศบาลและพนักงาน มี
ความภาคภูมิใจและปฏิบัติหนาที่
อยางมีเกียรติ
- เกิดความสามัคคีของเทศบาลระดับ
ทองถิ่นในระดับจังหวัด รูแพ รูชนะ
รูอภัย มีน้ําใจนักกีฬา
100,000
100,000
100,000 - บุคคลทั่วไปไดรับความรูและเห็น
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความสําคัญของการปกครองในรูป
แบบทองถิ่น และระบอบ
ประชาธิปไตย
- เพื่อสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเปนไปดวยความ
เรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม

1,500,000
(งบเทศบาล)

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

สํานักปลัดฯ
งานบริหาร

- ทองถิ่นไดผูนําที่มาจากการตัดสินใจ สํานักปลัดฯ
โดยประชาชน เขามาบริหารและพัฒนา งานบริหาร
ทองถิ่นใหเจริญรุงเรืองตามแนวทางแหง
ประชาธิปไตย

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 2 สงเสริมความรูและประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อจัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ
- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงาน
กิจการของเทศบาล
ประชาสัมพันธ ประกอบดวย
- เพื่อปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณเครื่องมือ 1. เครื่องปรินสเตอรสี จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ทั่วไปอยางเหมาะสมเพียงพอ
2. ลําโพง BOX ขนาดลําโพง 12 นิ้ว 2 ทาง
ขนาด 400 วัตต พรอมขาตั้ง
3. เครื่องเลน DVD จํานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอ
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
(งบเทศบาล)
- สามารถจัดทําสื่อเพื่อใชในการ
กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ
25,000
เทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
- งานประชาสัมพันธมีเครื่องมือเครื่องใช
62,000
รองรับการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
8,000
62,000

-

-

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 โครงการฝกอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนา
บุคลากร

- เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
และศักยภาพ การปฏิบัติงานของ
บุคลากร อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่
ราชการในตําแหนงนั้น ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2 โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
- เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรมของพนักงานและลูกจาง ของพนักงานเทศบาลใหเพิ่มพูน
มากขึ้น
3 โครงการคัดเลือกและประกาศ
- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจพนักงาน
เกียรติคุณพนักงานและลูกจางดีเดน ผูปฏิบัติงานดีเดนเปนแบบอยางแกผูอื่น
4 โครงการเสริมสรางศักยภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาล

- เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจใน
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภา
เทศบาล
-เพื่อสรางความสัมพันธและความ
สามัคคีระหวางสมาชิกสภา
เทศบาล
5 โครงการฝกอบรมเสริมสรางวินัย - เพื่อปลูกฝงการมีวินัย มีคุณธรรม
และปองกันการทุจริตและประพฤติ ความรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและ
มิชอบ
องคกร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ฝกอบรมพนักงานและลูกจาง
ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล
ปละไมนอยกวา 2 ครั้ง
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ประกอบ
การฝกอบรม
- จัดกิจกรรมหรืออบรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ปละ 1 ครั้ง
- คัดเลือกพนักงาน/ลูกจาง/พนักงาน
จางดีเดนของเทศบาล และมอบ
ประกาศเกียรติคุณปละ 1 ครั้ง
- จัดฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน ของสมาชิกสภาเทศบาลรวมกับ
ผูบริหารเทศบาล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
500,000
50,000
500,000 - พนักงานและลูกจางเทศบาลไดรับ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความรูและพัฒนาการทํางานได
อยางมีคุณภาพดวยจิตสํานึกที่ดี

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานการ
เจาหนาที่

20,000
(งบเทศบาล)

สํานักปลัดฯ
งานการ
เจาหนาที่
สํานักปลัดฯ
งานการ
เจาหนาที่
สํานักปลัดฯ
งานบริหาร

20,000
(งบเทศบาล)
100,000
(งบเทศบาล)

- จัดฝกอบรมเสริมสรางวินัยและจิตสํานึก
20,000
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ของ
(งบเทศบาล)
ลูกจาง พนักงานจางของเทศบาล ปละ 1 ครั้ง

20,000
20,000 - พนักงาน/ลูกจาง ตระหนักและปฏิบัติ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตนอยูในกรอบของมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม
20,000
20,000 - พนักงาน/ลูกจาง/พนักงานจาง ได
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รับขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน
มีแบบอยางที่ดีในการปฎิบัติงาน
20,000
20,000 - สมาชิกสภาเทศบาลเขาใจใน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บทบาทหนาที่ และปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

20,000
20,000 - พนักงานเทศบาลมีคุณธรรม จริยธรรม สํานักปลัดฯ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน เกิด งานบริหาร
ประสิทธิภาพในองคกรของเทศบาล

ที่

โครงการ

6 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
สําหรับบุคลากรของเทศบาล

7 โครงการจางเหมาแรงงานหรือ
จางเหมาบริการของสํานักปลัด
เทศบาล

8 โครงการจางนักศึกษาทํางาน
ระหวางปดภาคเรียน

วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อันจะทําใหปฏิบัติ
หนาที่ราชการในตําแหนงนั้นได
อยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรในองคกรใหดียิ่งขึ้น
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
- เพื่อลดรายจายดานบุคลากร
ของเทศบาล

- เพื่อเสริมสรางรายไดแกนักเรียน
นักศึกษาที่ยากจนในระหวางปด
ภาคเรียน
- เพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานเทศบาล
9 โครงการทัศนศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนา - เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณให
บุคลากรกองชาง
พนักงานและลูกจางของกองชางซึ่งทําให
สามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติ
งานราชการไดอยางมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดสรรทุนการศึกษาและคัดเลือก
ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
พนักงานจางของเทศบาล เขารับทุน
การศึกษาในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท จํานวน 3 คน/ป

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
200,000
400,000
600,000 - พนักงานและลูกจางเทศบาลไดรับ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความรูและพัฒนาการทํางานได
อยางมีคุณภาพดวยจิตสํานึกที่ดี
- สรางขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติ
งานใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานการ
เจาหนาที่

- จางเหมาแรงงานบุคคลหรือจางเหมา
บริการจากเอกชน 2 ประเภท คือ
1.งานรักษาความปลอดภัยบริเวณ
สํานักงาน (ยาม)
2.งานดูแลรักษาความสะอาด
สํานักงาน
- คัดเลือกจางนักศึกษาทํางานใน
ระหวางปดภาคเรียน จํานวน 2-4 คน
ระยะเวลา 45-60 วัน

1,500,000
(งบเทศบาล)

1,500,000 1,500,000 - เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพิม่ ขึ้น
- สัดสวนรายจายดานบุคลากรลดลง

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

36,000
(งบเทศบาล)

36,000
36,000 - เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพิม่ ขึ้น
- ผูดอยโอกาสมีรายไดเปนทุนการ
ศึกษา

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

- จัดใหมีการทัศนศึกษา ดูงานนอก
สถานที่สําหรับพนักงานและลูกจาง
กองชางปละ 1 ครั้ง

100,000
(งบเทศบาล)

100,000
100,000 - พนักงานและลูกจางกองชางไดรับ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความรู ประสบการณเพิ่มขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

10 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อปรับปรุงงานทะเบียนราษฎร

11 โครงการจัดทําเอกสารแนะนํา
การติดตองานทะเบียนและบัตร
12 โครงการรดน้ําดําหัวผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลและผูอาวุโส

13 โครงการปรับปรุงการจัดเก็บ
เอกสารดวยระบบคอมพิวเตอร

14 โครงการขยายจุดบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการดานงาน
ทะเบียนฯ

วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจใน
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
ดานงานทะเบียนและบัตร
- เพื่อเสริมสรางประสบการณและ
แบบอยางในการปรับปรุงงาน
- เพื่อประชาชนไดรับรูขั้นตอน
และการทําเอกสารหลักฐานมา
ติดตองานไดถูกตอง
- เพื่อแสดงความกตัญูและเคารพ
ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน

- เพื่อนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดเก็บเอกสารของเทศบาล
- เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการ
ที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิด
ความประทับใจในการดานบริการตอ
องคกร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมเจาหนาที่ และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ที่มีผลการปฏิบัติงาน
และจัดการจัดสํานักงานที่เปน
แบบอยางได 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
80,000
80,000 - ประชาชนไดรับบริการที่ดีขึ้น
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล) ดานงานทะเบียนและบัตร

- จัดทําเอกสาร แผนพับ แนะนํางาน
และเปนคูมือการติดตองาน จํานวน
2,000 ฉบับ/ครั้ง
- จัดพิธีรดน้ําดําหัวภายในหนวยงาน
ปละ 1 ครั้ง เนื่องในวันสงกรานต
วันขึ้นปใหมไทยโบราณ

20,000
(งบเทศบาล)

- ติดตั้ง Sawer พรอมเดินสายระบบ
- ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปงาน
สารบรรณ

100,000
(งบเทศบาล)

- ตั้งจุดบริการและเชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอรออนไลนงานทะเบียนราษฎร
ไปยังโรงพยาบาลบุรีรัมย

20,000
(งบเทศบาล)

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานทะเบียนฯ

20,000
20,000 - ประชาชนเขาใจและเตรียมตัวอยาง สํานักปลัดฯ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ถูกตองในการมาติดตองาน ทําให
งานทะเบียนฯ
ไดรับความสะดวกรวดเร็วขึ้น
20,000
20,000 - เกิดความสามัคคีในหมูคณะ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) - มีความเคารพศรัทธาตอคณะผูบริหาร สํานักปลัดฯ
และผูอาวุโส แสดงถึงความกตัญู
งานธุรการ
ความเคารพรักของพนักงาน
- เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน
สํานักปลัดฯ
สารบรรณเปนระบบมีประสิทธิภาพ
งานธุรการ
ดียิ่งขึ้น
- เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
1,500,000
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจตอ สํานักปลัดฯ
งานบริการดานงานทะเบียนที่รวดเร็วและงานทะเบียนฯ
และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
ปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล

- ในการปฏิบัติงานมีเครื่องมือ
เครื่องใชที่เพียงพอใหการปฏิบัติ
เปนไปดวยความเรียบรอยและ
รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดหาครุภัณฑในกิจการงานสํานัก
ปลัดเทศบาล ดังนี้
-เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง
-เครื่องกอปปปริ๊น 1 เครื่อง
-เครื่องคอมพิวเตอร/ปริ้นเตอร/
เครื่องสํารองไฟ (2 ชุด)
- เครื่องสแกนลงเวลา 1 ชุด
-คอมพิวเตอรโนทบุค 5 เครื่อง
สําหรับผูบริหาร
-เครื่องแฟกซ 1 เครื่อง
-พัดลมอุตสาหกรรม 4 เครื่อง
-ตู 4 ลิ้นชัก 4 ตู
-ตูบานเลื่อนกระจก 6 ตู
-ตูเหล็ก 2 บานประตู 2 ตู
-ตูเย็น 3 เครื่อง
-ทีวี 5 เครื่อง
- โทรศัพทมือถือสําหรับผูบริหาร
จํานวน 5 เครื่อง
-เครื่องเลนซีดี 2 เครื่อง
-เครื่องทําน้ําเย็น 2 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
(งบเทศบาล)
120,000
45,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พัฒนาระบบงานของเทศบาลดีขึ้น
เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
สะดวกในการปฏิบัติงาน
200,000
45,000
-

-

80,000
-

200,000

15,000
20,000
20,000
30,000
10,000
60,000

20,000
60,000
-

-

8,000

12,000
-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
-เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 1 เครื่อง
20,000
- เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง
2,500
2 โครงการจัดหายานพาหนะเพื่อ
- เพื่อจัดใหมียานพาหนะเพียงพอตอการ - จัดหายานพาหนะใชในกิจการงานธุรการ
การปฏิบัติงานของสํานักปลัด
ปฏิบัติงานของเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล ดังนี้
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เทศบาล
1.รถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก
2,650,000
(มินิบัส) 1 คัน
2.รถปคอัพ 1 คัน
600,000
3.รถจักรยานยนต 1 คัน(ทะเบียน)
50,000
3 โครงการจัดหาอุปกรณปรับปรุง
- เพื่ออํานวยความสะดวกแก
- จัดหาครุภัณฑงานทะเบียน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
งานและอํานวยความสะดวกใน
ประชาชนผูรับบริการงานทะเบียน
1.เคาเตอรรับบริการงานทะเบียนขนาด
50,000
การบริการประชาชน งานทะเบียน
6-8 ชอง
2.เคาเตอรบริการงานบัตรประชาชนขนาด
30,000
3-4 ชอง
3.เครื่องเรียงบัตรคิว 1 เครื่อง
300,000
4.กระติกน้ํารอน 1 อัน
2,500
5.ตูเย็นขนาด 7 คิว 1 เครื่อง
7,500
4 โครงการเชาเครื่องถายเอกสาร
- เพื่ออํานวยความสะดวกกับงาน
- ดําเนินการจางหรือเชาเครื่องถายเอกสาร
80,000
80,000
80,000
ดานเอกสารใหมีระบบแตละกองงาน
เหมาจายรายเดือนสําหรับใหหนวยงาน
ของเทศบาล
ตาง ๆ ของเทศบาลใชบริการเปนสวนรวม
- ลดภาระงานและคาใชจายดานการ
1 เครื่อง
จัดการเอกสารของหนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- การปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย คลองตัว มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ
งานทะเบียน

- การปฏิบัติงานดานงานทะเบียน
เปนไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพพัฒนาระบบงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ
งานทะเบียน

- ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
- เกิดความรวดเร็ว คลองตัว
ตอการทํางาน

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
-เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่ม
การปฏิบัติงานทั่วไปของสถานีขนสง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผูโดยสาร
ของบุคลากรงานสถานีขนสงผูโดยสาร

6 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับการ -เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาขน
บริการและอํานวยความสะดวก
ผูมาใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร
แกประชาชนของสถานีขนสง
ผูโดยสาร
7 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
ปฏิบัติงานทั่วไปกองคลัง

- เพื่อปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ทั่วไปอยางเหมาะสมและเพียงพอ
- เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดหาครุภัณฑเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของสถานีขนสงผูโดยสาร
-เครื่องคอมพิวเตอร/ปริ้นเตอร/
เครื่องสํารองไฟ 1 ชุด

-จัดหาครุภัณฑเพื่อใชในการบริการและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนใชบริการ
สถานีขนสงผูโดยสาร
-เกาอี้นั่งพักคอยชนิด3ที่นั่ง 40 ชุด
-โทรทัศนขนาด 32 นิ้ว 3 เครื่อง
- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงาน
ทั่วไป ประกอบดวย
1.เครื่องคอมพิเตอรแบบตั้งโตะ 5 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 26,000 บาท
2.ปริ้นเตอรเลเซอร ขาว-ดํา 5 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 8,400 บาท
3.เครื่องถายเอกสารดิจิตอล 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
4.ตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก 10 ตู
ราคาตูละ 3,800 บาท

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
(งบสถานีขนสง)
45,000

-

(งบสถานีขนสง) (งบสถานีขนสง)
340,000
36,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งาน
สถานีขนสงฯ

-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

งาน
สถานีขนสงฯ

-

-

(งบเทศบาล)
130,000

-

-

42,000

-

-

30,000

-

-

38,000

-

-

- การปฏิบัติงานเกิดความสะดวก
รวดเร็ว เพียงพอตอการใชงาน ทําให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กองคลัง

ที่

โครงการ

8 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
ปฏิบัติงานทั่วไปกองวิชาการฯ

9 โครงการจัดหาครุภัณฑใน
การปฏิบัติงานทั่วไปกองชาง

วัตถุประสงค
- เพื่อปรับปรุงและจัดใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานทั่วไปอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ
- เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อปรับปรุงและจัดใหมี
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ทั่วไปอยางเหมาะสมและเพียงพอ
- เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไป
ประกอบดวย
1. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไป
ประกอบดวย
1) เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง (PC)
2)เครื่องปริ้นเลเซอร 3 เครื่อง
3) เครื่องสํารองไฟฟา
3)เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
จํานวน 1 เครื่อง
4)กลองถายรูปดิจิตอล จํานวน 2 ตัว
5)เต็นทผาใบ จํานวน 20 หลัง
6) กลองสํารวจชนิดประมวลผล
จํานวน 1 ชุด
7) เลื่อยโซ จํานวน 2 เครื่อง
8) รถจักรยานยนตขนาดเครื่องยนต
ไมนอยกวา 110 CC. 4 จังหวะ
จํานวน 1 คัน
9) เครื่องตัดหญาแบบลอเข็น 2 ลอ
จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
(งบเทศบาล)
45,000

(งบเทศบาล)
90,000
45,000
8,000
45,000
32,000
300,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ
- การปฏิบัติงานทั่วไปของ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการและแผนงานเปนไปดวย
ความรวดเร็วเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- การปฏิบัติงานของสวนการงานของ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กองชางเปนไปดวยความเรียบรอยและ
90,000
90,000 มีประสิทธิภาพมากขึ้น
30,000
30,000
8,000
8,000
-

450,000
36,000

-

-

45,000

-

-

20,000

-

-

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
10) เครื่องตัดหญาแบบสายสะพายขอแข็ง
ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 6 เครื่อง
11)เครื่องยอยกิ่งไม จํานวน 1 เครื่อง
12) รถกระบะ 2 ประตู ขนาดเครื่องยนต
2,500 ซีซี จํานวน 1 คัน
13) รถยนตบรรทุกน้ําเครื่องยนตดีเซล
10 ลอ พรอมอุปกรณขนาด 12,000
ลิตร เครื่องยนต 200 แรงมา
14) รถกระเชาความสูงไมนอยกวา 12 ม.
เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา 130 แรงมา
กระเชาไฮโดรลิคแบบพับดวยแขน
2 ตอนหมุนไดอยางตอเนื่อง โดยไมตอง
วนกลับมีที่ควบคุมการทํางานอยูที่กระเชา
15) รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน แบบกระบะ
เททาย จํานวน 1 คัน
16) เครื่องสูบน้ําแบบเครื่องยนตดีเซล
เคลื่อนที่ได ขนาดทอดูด 8"
จํานวน 1 ชุด
17)โตะพับขาว ขนาด 0.75+1.80 เมตร
จํานวน 30 ตัว

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
48,000
80,000
500,000
-

2,000,000

2,900,000

-

-

-

-

1,450,000

-

-

570,000

-

75,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
18) เครื่องสูบน้ําบอน้ําตื้น OUT PUT
250 W Total Head 32 m. Q 30 l/min
ทอดูด/สง 1" จํานวน 10 ตัว
19) เครื่องสูบน้ําบอน้ําตื้น OUT PUT
250 W ดูดน้ําลึก 18 ม. สูบน้ําสูง 12 ม.
ทอดูด 1 1/4" ทอสง 1" จํานวน 2 ตัว
20) รถบดลอเลื่อนคูสั่นสะเทือนขนาด
3 ตัน 25 แรงมา 1 คัน
21) รถกระบะ 4 ประตู ยกสูง
จํานวน 1 คัน
22) เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
23)เครืองถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
24) เครื่องปมน้ําแบบจุม จํานวน 4 ตัว
25)เครื่องตีเสนจราจรชนิดสีเทอรโม
พลาสติกและหมอตมสีเทอรโมพลาสติก
พรอมอุปกรณครบชุด อยางละ 1 เครื่อง
27)เครื่องแยกคอนกรีต ขนาดไมนอย
กวา 1,500 วัตต ชนิดใชไฟฟา 220 V
จํานวน 1 เครื่อง
28)รถเข็นกระบะ 2 ลอ จํานวน 5 คัน
29) รถขุดตักหนาหลัง ขนาดเครื่อง
ยนต 110 แรงมา จํานวน 1 คัน

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
45,000
-

32,000

-

-

-

-

1,700,000

750,000

-

-

30,000
120,000
34,000
500,000

-

-

25,000

-

-

10,000
4,500,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

10 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
- เพื่อปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณ
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
สิ่งแวดลอม
ทั่วไปอยางเหมาะสมและเพียงพอ
- เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
11 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
- เพื่อปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณ
ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ทั่วไปอยางเหมาะสมและเพียงพอ
- เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

12 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
- เพื่อปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณ
ปฏิบัติงานทั่วไปกองชางสุขาภิบาล เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ทั่วไปอยางเหมาะสมและเพียงพอ
- เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไป
ประกอบดวย
(งบเทศบาล)
1. เครื่องคอมพิวเตอรเพรอมอุปกรณ
40,000
จํานวน 1 ชุด
2. เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
120,000
3. พัดลมติดตั้ง จํานวน 6 เครื่อง
25,000
- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไป
ประกอบดวย
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
1. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด
40,000
2.เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 1 เครื่อง
40,000
3.กลองถายรูปดิจิตอล 1 เครื่อง
15,000
4.รถกะบะ 4 ประตู ยกสูง จํานวน 1 คัน
750,000
5.เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
120,000
6.โทรทัศนสีจอแบน 29 นิ้ว 1 เครื่อง
15,000
7.ตูเย็น ขนาด 7 คิว จํานวน 1 ตู
7,000
8.ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู
10,000
9.เครื่องกอปปปริ้น จํานวน 1 เครื่อง
100,000
- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงาน
ทั่วไป ประกอบดวย
1.รถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบเอนกประสงค
800,000
เครื่องยนตดีเซลขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา (งบเทศบาล)
2,400 ซีซี กระบะยกเทไดดวยไฮดรอลิก
ปริมาตรถังบรรจุขยะมูลฝอยไมนอยกวา
3 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ
- การปฏิบัติงานเกิดความ สะดวก
กอง
รวดเร็ว เพียงพอตอการใชงาน
สาธารณสุขฯ
ทําใหการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

- การปฏิบัติงานเกิดความ สะดวก
รวดเร็ว เพียงพอตอการใชงาน
ทําใหการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

- การปฏิบัติงานในสวนของ
กองชางสุขาภิบาลเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

กอง
ชางสุขาภิบาล

ที่

โครงการ

13 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
ปฏิบัติงานทั่วไปกองการศึกษา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
2. เครื่องปนกระแสไฟฟาขนาดไมนอยกวา
25,000
3 KVA ใชตัวตนกําลังเครื่องยนตเบนซิน
(งบเทศบาล)
ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
3. รถขุดดินลอยางชนิดหนาตัก - ขุดหลัง
3,300,000
เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน
(งบเทศบาล)
- เพื่อปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณเครื่องมือ -จัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไป
เครื่องใชในการปฏิบัติงานทั่วไปอยาง
ประกอบดวย
เหมาะสมและเพียงพอ
1. เครื่องฉายโปรเจคคเตอร พรอมจอ
40,000
จํานวน 1 ชุด
งบเทศบาล
2. โทรทัศสีจอแบน 29 นิ้ว จํานวน 1
15,000
เครื่อง
3. เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
120,000
(งบเทศบาล)
4. เครื่องปมสุบน้ําไฟฟา ขนาดไมนอย
24,500
กวา 6 แรงมา มีระยะสูบยกไมนอยกวา
(งบเทศบาล)
6 เมตร อัตราสูบไมนอยกวา 150
ลิตร/นาที สําหรับใชในชั้นใตดิน เวที
ลานวัฒนธรรม จํานวน 1 เครื่อง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- การปฏิบัติงานของสวนการงาน
กองการศึกษา
กองการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- กองการศึกษามีเทคโนโลยีประ
กอบการเรียนการสอน และทันเหตุ
การณปจจุบัน
- กองการศึกษาเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
- เวทีลานวัฒนธรรมชั้นใตดิน มีเครื่อง
ปมสูบน้ําทวมขัง
- เพื่อสูบน้ําทวมขังในฤดูฝนในชั้น
ใตดิน

ที่

โครงการ

14 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ
ปฏิบัติงานทั่วไปของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณเครื่องมือ - เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง
เครื่องใชในการปฏิบัติงานทั่วไปอยาง
และไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด
เหมาะสมเพียงพอ
- ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
- เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
- เกาอี้ จํานวน 50 ตัว
- เครื่องปมน้ํา จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
20,000
(งบเทศบาล)
15,000
(งบเทศบาล)
20,000
(งบเทศบาล)
2,500
(งบเทศบาล)

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
จะไดรับ
รับผิดชอบ
- เพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพและบรรลุ กองการศึกษา
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมตาง ๆ ศูนยเด็กฯ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อเปนการถนอมอาหารและผักผลไม
- เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 5 กอสราง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.
สํานักงานเทศบาล
2 โครงการจัดงานพิธีเปดอาคาร
สํานักงานแหงใหม

- เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในอาคารสํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรม 5 ส. พัฒนาความสะอาดและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณสํานักงาน
ปละ 1 ครั้ง
- จัดงานพิธีเปดอาคารสํานักงานแหงใหม
พรอมงานเฉลิมฉลองตามควรแกกรณี
จํานวน 1 ครั้ง

- เพื่อประชาสัมพันธใหหนวยงานและ
บุคคลทั่วไปทราบถึงการเปดใชสํานักงาน
แหงใหม
- เพื่อเปนสิริมงคลแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ณ อาคารสํานักงานแหงใหม
3 โครงการกอสรางที่จอดรถผูมาติดตอ - เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยเกิด
- ติดตั้งโครงหลังคาเหลกทําที่จอดรถแบง
งานราชการตลอดจนเจาหนาที่ผู
ทัศนียภาพที่สวยงามแกผูพบเห็น
เปนสัดสวนสําหรับประชาชนที่มาติดตอ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
-เกิดความสะดวกแกประชาชนที่มา
งานราชการและพนักงานที่มาปฏิบัติงาน
ติดตองานราชการของเทศบาล
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
ที่มาติดตองานราชการและเกิดความ
เรียบรอยในการจัดสถานที่ราชการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
20,000
20,000
20,000 - เกิดความเรียบรอยภายในอาคาร
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สํานักงาน เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
400,000
- หนวยงานตางๆประชาชนทั่วไปไดรับ
(งบเทศบาล)
ทราบถึงการเปดใชสํานักงานแหงใหม
-พนักงานเกิดความภาคภูมิใจตอ
การเปดใชสํานักงานแหงใหม
500,000

-

-

- เกิดความเรียบรอยภายในอาคาร
สํานักงาน เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานธุรการ
สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

ที่

โครงการ

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคา
อาคารสถานีขนสงผูโดยสาร

วัตถุประสงค
- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารสถานี
ขนสงผูโดยสารใหมีสภาพใชการไดดี
- เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
ผูใชบริการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารสถานี
ขนสงทั้งอาคารพื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
800,000
- ยกระดับมาตรฐานของสถานี
(งบเทศบาล)
ขนสงผูโดยสารใหสูงขึ้น
- ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการรับการบริการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานสถานี
ขนสง

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 6 เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร - เพื่อปรับปรุงใหมีศูนยขอมูล
ราชการ
ขาวสารที่เปนสัดสวนและเปน
ระเบียบเรียบรอย
2 โครงการปรับปรุงระบบการจัด
เก็บเอกสารและพัสดุงานทะเบียน

3 โครงการติดตามผลและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน

- เพื่อใหมีที่และระบบการจัดเก็บ
เอกสารงานทะเบียนที่เหมาะสม
เปนระเบียบเรียบรอย

- เพื่อจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม สงเสริมใหการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและลด
ความเสี่ยงตอการทุจริต
4 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน - เพื่อสนับสนุนงบประมาณการ
ใหกับสํานักงานสงเสริมการปกครอง ดําเนินงานตามโครงการเสริมสราง
สวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมยตาม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
การปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
- จัดหาครุภัณฑปรับปรุงศูนยขอมูล
100,000
ขาวสารของเทศบาล เชน
(งบเทศบาล)
- โตะบริการ/ตู/ ชั้นเอกสาร
- อุปกรณคอมพิวเตอร
- จัดซื้อและติดตั้งตูเก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน
300,000
ณ หองทะเบียน จํานวน 3 ชุด
(งบเทศบาล)
- ติดตั้ง Server พรอมอุปกรณ (รวมเครื่อง
150,000
สแกน)และติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
(งบเทศบาล)
การจัดเก็บเอกสาร
- ติดตามประเมินผลและปรับปรุง/
15,000
15,000
15,000
จัดวางระบบการควบคุมภายในระดับ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
องคกรและหนวยงานยอยปละ1ครั้ง
- จัดงบประมาณสนับสนุนตามโครงการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

20,000
(งบเทศบาล)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
ขอรับบริการหรือสืบคน/ตรวจ
สอบขอมูล การดําเนินงานของ
เทศบาล
- ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
ขอรับบริการหรือสืบคน/ตรวจสอบ
ขอมูล การดําเนินงานของเทศบาล

- มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
-ลดความเสียงตอการทุจริต

20,000
20,000 - เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานบริหาร

สํานักปลัดฯ
งานทะเบียน

งานตรวจสอบ
ภายใน

สํานักปลัดฯ
งานบริหาร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ใหกับสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย
6 โครงการจัดประชุมประชาคมเมือง
เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา
เทศบาล

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณการ
ดําเนินงานของสํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย
- เพื่อรับทราบปญหา/ความตองการของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
- เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาให
สอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดงบประมาณสนับสนุนใหสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมยตามโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุน
- จัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อระดม
ความเห็น รับฟงปญหา ความตองการ
จากประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการทบทวน และปรับปรุงแผน
พัฒนาเทศบาล

7 โครงการใหคําปรึกษาเรื่อง
กฎหมายแกประชาชนในเขต
เทศบาล
8 โครงการประเมินความพึงพอใจตอ
ผลการปฏิบัติงานบริการประชาชน
ของเทศบาลประจําป

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลเขาใจ
ในขอกฎหมายเบื้องตน

- ใหคําปรึกษาขอกฎหมายแกประชาชน
ในเขตเทศบาล

- เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ประจําป ใหมีคุณภาพเกิดการพัฒนา
อยางเปนรูปแบบดีขึ้น
- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวย
9 โครงการประเมินประสิทธิภาพและ - เพื่อสรางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อ
งานของพนักงาน/ลูกจางในหนวยงาน
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษ (BONUS)

- จางสถาบัน หนวยงาน องคกรภายนอก
รวมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติ
งานอยางนอยปละ 1 ครั้ง

- จัดประชุมปรึกษาหารือประกอบพิจารณา
จัดประมวลผลงานประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติของเทศบาลปละ
๑ ครั้ง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
30,000
30,000
30,000 - เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
สํานักปลัดฯ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
งานบริหาร
บุรีรัมย
80,000
80,000
80,000 - การจัดสรรงบประมาณประจําป
กองวิชาการฯ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สอดคลองกับแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําป
- การแกไขปญหาเปนไปอยางถูกตอง
และยั่งยืน
- สงเสริมการมีสวนของประชาชนในการ
แกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่น
20,000
20,000
20,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล
กองวิชาการฯ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความเขาใจในขอกฎหมาย
เบื้องตน
60,000
60,000
60,000 - หนวยงานของเทศบาลมีการ
สํานักปลัด
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
งานบริหาร
คลองตัว รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น
- สามารถแกไขปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานดีขึ้น
1,000,000 1,500,000 2,000,000 - พนักงาน/ลูกจาง/พนักงานจาง
สํานักปลัด
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของเทศบาล มีขวัญ กําลังใจ ในการ งานบริหาร
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
- การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 โครงการบันทึกขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินเขาสูระบบ
สารสนเทศภุมิศาสตร (GIS)

- เพื่อพัฒนาระบบขอมูลใหครอบ
คลุมและครบถวน เปนปจจุบัน
- เพื่อใหสามารถใชระบบรับชําระ
ภาษีของโปรแกรมทะเบียนทรัพยสิน
ไดเต็มประสิทธิภาพ
2 โครงการออกสํารวจผูที่อยูในขาย - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บ
เสียภาษี แตยังไมไดยื่นแบบแสดง รายไดของเทศบาลใหเต็มประสิทธิ
รายการเสียภาษีประจําป
ภาพและเพิ่มรายไดใหมากขึ้น
3 โครงการมอบใบประกาศหรือโล
- เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูที่อยูในขาย
ประกาศเกียรติคุณสําหรับผูมาชําระ เสียภาษี มาชําระภาษีตามกําหนด
ภาษีประจําปภายในกําหนด
เวลา
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานดานการคลัง
ของพนักงานเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- บันทึก และปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เขาสูระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
130,000
130,000
130,000 - ไดฐานขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน กองคลัง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทรัพยสินที่ถูกตอง เปนปจจุบัน สะดวก
รวดเร็วในการใหบริการ

- ออกสํารวจผูที่อยูในขายเสียภาษี
แตยังไมไดยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีประจําป
- มอบใบประกาศหรือโลประกาศเกียรติคุณ
แกผูมาชําระภาษีตามเงื่อนไขของโครงการ
เพื่อสรางแรงจูงใจ
- จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ
และประสบการณในการปฏิบัติงาน

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
50,000 - การจัดเก็บรายไดเขาทองถิ่นเพิ่ม
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มากขึ้น

กองคลัง

100,000
(งบเทศบาล)

100,000
100,000 - ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีประจําป
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เกิดความพึงพอใจ

กองคลัง

120,000
(งบเทศบาล)

200,000
200,000 - พนักงานเกิดทักษะ และประสบการณ กองคลัง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 8 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดหาอุปกรณ/ครุภัณฑ
สําหรับปฏิบัติงานทั่วไปงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค
- เพื่อปรับปรุงและจัดใหมีครุภัณฑ
และวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในการ
ดับเพลิงอยางเหมาะสมและเพียงพอ
- เพิ่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อนําไปติดตั้งกับสํานักงาน
เทศบาลเมืองบุรีรัมยที่จะสราง
ขึ้นใหม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดหาครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไป
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
- วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 5 เครื่อง
- วิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ พรอม
อุปกรณ 2 เครื่อง
- ชุดปองกันความรอน 2 ชุด
- เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ
2 ชุด
- จัดซื้อเรือยางประจํารถกูภัยฯ
ขนาดนั่งได 4-5คน ติดตั้งเครื่องทาย
15 HP ได
- รถบรรทุกน้ําดับเพลิงขนาดบรรจุน้ําไม
นอยกวา 6,000 ลิตร เครื่องยนตดีเซล
ไมนอยกวา 190 แรงมา 6 ลอ พรอม
เครื่องสูบน้ําแบบผสม ชนิดแรงไหลหนีศูนย
2 ใบพัด ทํางานแบบถายถอดกําลังจาก
เครื่องยนตเครื่องสูบ/ใบพัดทําดวยโลหะ
ปลอดสนิม มีเครื่องทําศูนยสูญญากาศ
ทํางานและเลิกทํางานไดเองโดยอัตโนมัติ
ลูกสูบแหง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) - การติดตอสื่อสารระหวางการ
ปฏิบัติงานหนาที่มีประสทิธิภาพมาก
60,000
ยิ่งขึ้น
28,000
- การปฏิบัติงานของเจาหนาที่งาน
ปองกันฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
90,000
- มีอุปกรณชวยเหลือทางน้ําที่มี
130,000
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-

-

100,000

-

2,500,000

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 55
แรงมา ทางดูด 3 นิ้ว ทางสง 2.5 นิ้ว
สตารทดวยแบตเตอรี และเชือกกระตุก
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องอัดอากาศหายใจชนิดขับดวย
มอเตอรไฟฟาขนาด 220V 2.2 KW กรอบ
ทํางาน 2,350/นาที อัดอากาศได3.5ลูก
บาศกฟุต/นาที แรงดันสูงสุด 4,700ปอนด
ตารางนิ้ว 1 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ําดับเพลิงขนาดบรรจุน้ํา
ไมนอยกวา 10,000 ลิตร เครื่องยนตดีเซล
ไมนอยกวา 200 แรงมา 10 ลอ พรอม
เครื่องสูบน้ําแบผสม ชนิดแรงไหลหนีศูนย
2ใบพัด ทํางานแบบถายทอดกําลังจาก
เครื่องยนตเครื่องสูบ/ใบพัดทําดวยโลหะ
ปลอดสนิม มีเครื่องทําศูนยสูญญากาศ
ทํางานและเลิกทํางานไดเองโดยอัตโนมัติ
ลูกสูบแหง
- รถบันไดดับเพลิง ความสูงไมนอยกวา
25 เมตร

งบประมาณและที่มา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
570,000
-

300,000

-

-

3,600,000

-

-

-

-

30,000,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

2 โครงการฝกอบรมทบทวน/เสริม
สรางทักษะการปฏิบัติงานเจา
หนาที่งานปองกันฯ/พนักงาน
ดับเพลิง

วัตถุประสงค
- เพื่อฝกอบรมทบทวนและขยาย
ขีดความสามารถการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ปองกันฯ พนักงาน
ดับเพลิง

3 โครงการฝกอบรมทบทวน/เสริม
ทักษะการปฏิบัติงาน สมาชิก
อปพร.

- เพื่อใหสมาชิก อปพร.ไดรับการ
ฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง
- เพื่อสนับสนุนกิจการหรือการ
ดําเนินงานของสมาชิก อปพร.
ที่เทศบาลฝกอบรมขึ้นใหมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4 โครงการสงเสริมการดําเนินงานศูนย - เพื่อใหศูนยประสานงานและสนับสนุน
ประสานงานและสนับสนุนกิจการ กิจการ อปพร. ในการติดตอประสานงาน
อปพร.
ราชการ

5 โครงการฝกซอมดับเพลิงอาคาร
สํานักงานใหม

- เพื่อใหพนักงานมีความรู/ คุนเคย
และประพฤติไดอยางถูกตองเมื่อ
เกิดอัคคีภัยในอาคารสํานักงานแหงใหม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ฝกอบรมทบทวนและเสริมสราง
ความรูความสามารถของเจาหนาที่
ปองกันฯ/พนักงานดับเพลิงในการ
ปฏิบัติงานปกติตลอดจนงานอื่นที
ควรมีความรูเพิ่มเติม 1 ครั้ง/ป
- ฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.
ตามหลักสุตรของทางราชการ
1 ครั้ง/ป

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
25,000
25,000
25,000 - เจาหนาที่ปองกัน/พนักงานดับเพลิง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีขดี ความสามารถและความพรอม
ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

100,000
(งบเทศบาล)

100,000
100,000 - สมาชิก อปพร.ไดรับการฝกเพิ่ม.
สํานักปลัดฯ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เติมทักษะอยางตอเนื่องสงเสริมให
งานปองกันฯ
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ.
ประชาชนไดรับความปลอดภัยมาก
ขึ้น

1)จัดตั้งศูนยประสานงาน อปพร.
เทศบาลเมืองบุรีรัมยและอุปกรณ
ประจําศูนยและแตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
2) สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน
ศูนยประสานงานกิจการ อปพร.
-จัดทําแผนและฝกซอมแผนระงับ
อัคคีภัยอาคารสํานักงานเทศบาล
1 ครั้ง

200,000
(งบเทศบาล)

200,000
200,000 - สมาชิก อปพร.มีความผูกพันและ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใหความรวมมือกับเทศบาลมากขึ้น
- ประชาชนไดรับความปลอดภัย
มากขึ้น

40,000
(งบเทศบาล)

-

-

- เกิดความปลอดภัยตอประชาชน
และทรัพยของเทศบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

ที่

โครงการ

6 โครงการประชาสัมพันธสงเสริม
ความรูดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและรณรงค
เสริมสรางความปลอดภัย

7 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อ
การรักษาความปลอดภัยในชุมชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อเปนการเผยแพรสื่อสารความรูดาน 1) จัดทําแผนพับในการเผยแพรความ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับ รูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาชนทั่วไปและในพื้นที่ไดรับทราบ
จํานวน 1,000แผน/ป จัดทําแผนสติ๊กเกอร
ในการประชาสัมพันธการแจงเหตุ
สาธารณภัย/การรองทุกขที่เกี่ยวของกับ
กิจการงานปองกันฯเทศบาล จํานวน
1,000 แผน/ป
2) จัดเจาหนาที่ออกประชาสัมพันธ
สงเสริมความรูดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชวงเทศกาลตางๆ
3) จัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธเพื่อ
เสริมสรางความปลอดภัยจากสาธารณะภัย
และอุบัติเหตุตามหวงเวลาหรือเทศกาลที่
สอดคลองกัน
- เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยใน
- ติดตั้งกลองวงจรปดตามทางจอดทางแยก
เขตชุมชนเทศบาล
ทีมีจราจรหนาแนนหรือเสี่ยงตอการเกิดภัย
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ตาง ๆ 16 จุดพรอมอุปกรณควบคุม
ทรัพยสินของประชาชนภายในเขต
เทศบาล
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนภายในเขต
เทศบาล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
50,000
50,000
50,000 - ประชาชนทั่วไปและในพื้นที่จะได
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รับทราบถึงปญหาและการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยไดถูกตองตอ
เนื่อง ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับ
ชีวิตและทรัพยสินของตนเอง เมื่อ
ประสบเหตุสามารถปฏิบัติตามขั้น
ตอนไดอยางถูกตอง

-

-

5,000,000 - เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
(งบเทศบาล) ทรัพยสินของประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

สํานักปลัดฯ
งานเทศกิจ

ที่

โครงการ

8 โครงการฝกอบรมเสริมสราง
ความรูดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกเด็กและ
เยาวชน

9 โครงการจางเหมาตํารวจชุมชน
จัดระเบียบการจอดยานยนต
ตลาดไนทบาซาร
10 โครงการจางเหมาตํารวจชุมชน
ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
และการจราจรตลาดสดเทศบาล
11 โครงการจางเหมาตํารวจชุมชน
หรือ อปพร. รักษาความสงบ
เรียบรอยสถานที่สาธารณะ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดฝกอบรมเด็กและเยาวชนของ
โรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย ปละ 1 ครั้ง

- เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู
ถึงการปองกันและการชวยเหลือ
ตนเองเมื่อเกิดสาธารณภัย
- เพื่อเปนการสรางเครือขายแจง
เตือนภัยในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย
- เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
- จางเหมาตํารวจชุมชนจํานวน 8 คน
เรียบรอยในตลาดไนทและตลาด
คาสง-คาปลีก
- เพื่อความปลอดภัยของทรัพยสิน
- เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
- จางเหมาตํารวจชุมชนจํานวน 4 คน
เรียบรอยบริเวณตลาดสดเทศบาล
- เพื่อความปลอดภัยของยาน
พาหนะและทรัพยสิน
- เพื่อใหเกิดความสงบและเปนระเบียบ
- จางเหมาตํารวจชุมชนหรือ อปพร.
เรียบรอย บริเวณคลองละลม ศาลพระหลัก- ทําหนาที่ตรวจตรา เฝาระวังปองกันและ
เมือง และสถานที่สาธารณะอื่น
รักษาความสงบเรียบรอยตามสถานที่
- เพื่อความปลอดภัยของยานพาหนะและ สาธารณะ เชน คลองละลม ศาลพระหลักเมือง
ทรัพยสิน และชีวิตของประชาชน
และตามแหลงชุมชน จํานวน 6-10 คน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
40,000
40,000
40,000 - เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เมืองบุรีรัมย มีความรูและความ
สมารถชวยเหลือตนเองไดเมื่อ
ประสบสาธารณภัยดวยตนเอง
- เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีเครือขายการ
แจงเตือนภัย ที่อยูในระดับเยาวชน
400,000
400,000
400,000 - การจอดยานพาหนะและการจราจร
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในตลาดไนทบาซารและตลาดคาสง
คาปลีก มีความเปนระเบียบเรียบรอย
และมีความคลองตัวขึ้น
200,000
200,000
200,000 - การจอดยานพาหนะและการจราจร
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในตลาดสดเทศบาลมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยปลอดภัยและมี
ความคลองตัวขึ้น
600,000
600,000
600,000 - ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชีวิตและทรัพยสิน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

สํานักปลัดฯ
งานเทศกิจ

สํานักปลัดฯ
งานเทศกิจ

สํานักปลัดฯ
งานเทศกิจ

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 9 ปรับปรุงกิจการพาณิชยของเทศบาล
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 โครงการจัดหาอุปกรณ/ครุภัณฑ
- เพื่อปรับปรุงและจัดใหมีครุภัณฑ
สําหรับปฏิบัติงานทั่วไปงาน
เครือ่ งมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย อยางเหมาะสมและเพียงพอ
- เพิ่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับการปฏิบัติงานของ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ประกอบดวย
1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา
25,000 BTU จํานวน 3 เครื่อง
พรอมติดตั้งและรับประกันคอมเพรสเซอร
5 ป

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
จะไดรับ
รับผิดชอบ
(งบสถานธนานุบาลฯ)
- การปฎิบัติงานของสถานธนานุบาลฯ
สถาน
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
ธนานุบาล
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความพรอม
100,000
ดานเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
รับจํานํา

