แผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561 - 2565)

ของ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลหางดง
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

คานา
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ของกองการศึกษาเทศบาลตาบลหางดง อาเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแผนปฏิบัติงานที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและกรอบงบประมาณรายจ่าย
ตามภารกิจ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์และการบริห ารงบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี จ ากทุ ก ฝุ า ย ที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนให้การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี สาเร็จด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติงานเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

คณะผู้จัดทา
กองการศึกษา เทศบาลตาบลหางดง

สารบัญ
หน้า

บทที่ ๑ บทนา

1

บทที่ ๒ ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา

17

บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

59

บทที่ ๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

60

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
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ภาคผนวก
- ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี

ก

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี

ข

คณะผู้จัดทา
กองการศึกษาเทศบาลตาบลหางดง

บทที่ ๑
บทนา
กองการศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาของเทศบาลตาบลหางดง ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนทางด้าน
การศึกษาให้เป็นรู ปธรรมที่เด่น ชัด ซึ่งการจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษาห้ าปี เป็นการจัดทา แผนก้าวหน้า คือ
ดาเนินการครั้งละห้าปี โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบรอบด้าน (Holistic) จากงานด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ และนามาศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility
Study) โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
วิสัยทัศน์
“เทศบาลตาบลหางดงการศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง บริหารการศึกษาแบบบูรณาการด้วย
วิถีทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม
3. ส่งเสริมการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
5. ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.3 เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
(Goals)
๑. เทศบาลตาบล
หางดงมี
กระบวนการจัด
การศึกษาที่มี
คุณภาพ

ตัวชี้วัด(KPIS)

ข้อมูล
ปัจจุบัน ๒๕๖๑๒๕๖5

ค่าเป้าหมาย (Targets)
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

1.1 จานวนโครงการและ
กิจกรรมของการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
1.1.1 เทศบาลตาบลหางดง

3
3
3
3
3
3
3
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
1.1.2 โรงเรียนเทศบาลหางดง 46
46
46
46
46
46
46
(ประชาคมสร้างสรรค์)
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
1.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2
2
2
2
2
2
2
เทศบาลตาบลหางดง
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
1.2 ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1.2.1 โรงเรียนเทศบาลหางดง 80%
(ประชาคมสร้างสรรค์)
1.2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100%
เทศบาลตาบลหางดง

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.3 ร้อยละของครูบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องที่
ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย
2 ครั้ง/ปี
1.3.1 เทศบาลตาบลหางดง

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

1.3.2 โรงเรียนเทศบาลหางดง 80%
(ประชาคมสร้างสรรค์)
1.3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100%
เทศบาลตาบลหางดง
1.3.4 ผู้เกี่ยวข้องทางการ
ศึกษา
80%

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชี้วัด(KPIS)

1.4 จานวนโครงการที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหาร
และการบริการของกอง
การศึกษา
1.4.1 เทศบาลตาบลหางดง

ข้อมูล
ปัจจุบัน ๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

1
1
1
1
1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

๒. เทศบาลตาบล 2.1 ร้อยละของสื่อนวัตกรรม
หางดงมีแหล่ง
และแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2.1.1 โรงเรียนเทศบาลหางดง 80%
(ประชาคมสร้างสรรค์)
2.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100%
เทศบาลตาบลหางดง

3.เทศบาลตาบล
หางดงมีจัด
การศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม

ค่าเป้าหมาย (Targets)
ปี พ.ศ.

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.2 จานวนแหล่งเรียนรู้
2.2.1 เทศบาลตาบลหางดง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง
2.2.2 โรงเรียนเทศบาลหางดง 8 แห่ง 8 แห่ง 8 แห่ง 8 แห่ง 8 แห่ง 8 แห่ง 8 แห่ง
(ประชาคมสร้างสรรค์)
3.1 จานวนกิจกรรม/โครงการ
ที่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆมี
ส่วนร่วมในการส่วนจัดการ
การศึกษา
3.1.1 เทศบาลตาบลหางดง

1
1
1
1
1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
3.1.2 โรงเรียนเทศบาลหางดง
2
2
2
2
2
2
2
(ประชาคมสร้างสรรค์)
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
3.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4
4
4
4
4
4
4
เทศบาลตาบลหางดง
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชี้วัด(KPIS)

๔. เทศบาลตาบล 4.1 จานวนโครงการกีฬาและ
หางดงมีการกีฬา นันทนาการ
และนันทนาการที่
หลากหลาย

ข้อมูล
ปัจจุบัน ๒๕๖๑๒๕๖๔

ค่าเป้าหมาย (Targets)
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

5
5
5
5
5
5
5
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

5. เทศบาลตาบล 5.1 จานวนโครงการ/กิจกรรม
4
4
4
4
4
4
4
หางดงดารงไว้ซึ่ง ทาง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ศาสนา
จารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
6. กองการศึกษา 6.1 จานวนวัสดุครุภัณฑ์ที่เอื้อ
2
2
2
2
2
2
2
ให้บริการที่มี
ต่อการบริการของกอง
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
คุณภาพ
การศึกษา

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด: จานวนโครงการและกิจกรรมของการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2. ขอบเขตความหมาย:
การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่ กาหนดจุ ดมุ่ง หมาย วิ ธีการศึก ษา หลั ก สู ต ร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
การศึกษาในระบบ ภายในโรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสร้างสรรค์) มีจานวน 46 โครงการดังนี้
1. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
2. โครงการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3. โครงการส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา
4. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
5. โครงการพาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Phonemics & Phonics)
6. โครงการกิจกรรมพัฒนาการสอนวิชานาฏศิลป์
7. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
8. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
9. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
10. โครงการอินเตอร์โรงเรียน
11. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
12. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
13. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาลูกเสือ
14. โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่
15. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
16. โครงการแข่งขันกีฬาสีประจาปี
17. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
18. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน
19. โครงการวันสาคัญ
20. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึ่งประสงค์
21. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
22. โครงการกาดหมั้วครัวฮอมตามวิถีล้านนา
23. โครงการธนาคารโรงเรียน
24. โครงการดนตรีศึกษาพัฒนาสมาธิและสมอง
25. โครงการรงค์ปูองกันยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน
26. โครงการดนตรีศึกษาพัฒนาผู้เรียน
27. โครงการจินตคณิตคิดสนุก
28. โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
29. โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาสาหรับนักเรียน
30. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านสาหรับนักเรียน

31. โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักเรียน
32. โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชนและประชาชน
33. โครงการสร้างเสริมอาชีพเสริมสาหรับเยาวชนและประชาชน
34. โครงการของดีบ้านหนู เรียนรู้ด้วยภูมิปัญญา
35. โครงการหนูน้อยอารมณ์ดี ดนตรีศึกษา
36. โครงการมงคลชีวิตปลูกจิตคุณธรรมหนูน้อยปฐมวัย
37. โครงการมหัศจรรย์ศิลปะสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย
38. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
39. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีพื้นเมือง
40. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ
41. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
42. โครงการพัฒนาเด็กดีดนตรีศึกษา
43. โครงการหรรษาพัฒนาเด็กปฐมวัย
44. โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจออกกาลังกาย
45. โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย
46. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา (MDS)
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการ จัด
การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จ การศึกษาโดย
เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
การศึกษานอกระบบ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง มีจานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
2. โครงการพัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ
ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ
3. หน่วยวัด : โครงการ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : เทศบาลตาบลหางดง
3 โครงการ
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 46 โครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง
2 โครงการ
5. วิธีการคานวณ : หาผลรวม
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน ) :

เทศบาลตาบลหางดง
3 โครงการ
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 46 โครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง
2 โครงการ
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
เทศบาลตาบลหางดง/สารวจ
8. ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน: ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จานวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
๒. ขอบเขตความหมาย :
โครงการ หมายถึง โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ
๓. หน่วยวัด : คน
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : 300 คน
๕. วิธีการคานวณ : หาผลรวม
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน):
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล : เด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ
8. ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน: ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ขอบเขตความหมาย :
เด็กและเยาวชน หมายถึง นักเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) มีผลการเรียน
ระดับ ที่ดี มีคุ ณธรรมค่า นิ ย มที่ พึง ประสงค์ อนุ รั กษ์ วั ฒ นธรรมและภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น มีจิ ต สาธารณะ ที่ มุ่ง ท า
ประโยชน์ รวมไปถึงทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้ อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และ การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยวัดจาก พฤติกรรมและผลการเรียน ที่ครูประจาชั้น
ลงความเห็นในระดับปานกลางขึ้นไปและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดงที่เข้าร่วมจัดประสบการณ์มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อันได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม สติปัญญา และมีความพร้อมตามวัย
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) :
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 80%
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง 100%
๕. วิธีการคานวณ :

จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน X 100

จานวนนักเรียนทั้งหมด
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน):
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 80%
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง 100%
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล :
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง/สารวจ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :
- เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
- รายงานข้อมูลปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
๒. ขอบเขตความหมาย:
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตาบลหางดง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานองค์กร ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน
๓.หน่วยวัด : ร้อยละ
๔.เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) : เทศบาลตาบลหางดง 100%
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 80%
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง 100%
ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา 80%
๕.วิธีการคานวณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี X 100
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด/ผู้เกี่ยวข้อง
๖.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน ) :

เทศบาลตาบลหางดง 100%
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 80%
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง 100%
ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา 80%
๗.แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เทศบาลตาบลหางดง/โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง/การสารวจ
๘.ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จานวนโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการของกองการศึกษา
๒. ขอบเขตความหมาย:
ประสิทธิภาพด้านการบริหาร หมายถึง กระบวนการดาเนินงานของกองการศึกษาที่ทางานร่วมกันระหว่าง
พนักงานกองการศึกษากับครูหรือบุคคลากรในโรงเรียน
การบริการของกองการศึกษา หมายถึง การดาเนินงานร่วมกันระหว่างพนักงานกองการศึกษากับครูหรือ
บุคคลากรในโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
๓.หน่วยวัด : โครงการ
๔.เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) : 4 โครงการ
๕.วิธีการคานวณ : หาผลรวม
๖.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน ) : 0 โครงการ
๗.แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : โรงเรียนเทศบาลหางดง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สารวจ
๘.ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของสื่อนวัตกรรม
๒. ขอบเขตความหมาย:
สื่อ หมายถึง คอมพิวเตอร์, โทรทัศน์, เครื่องเล่น VCD, อินเตอร์เน็ต, เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่กระทาซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ในที่นี้
อาจจะอยู่ในรูปของ แนวคิด หรือกระบวนการ ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
๓.หน่วยวัด : ร้อยละ
๔.เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) : โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 80%
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง 100%
๕.วิธีการคานวณ :
จานวนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา X 100
จานวนผู้ใช้ทั้งหมด
๖.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน ) :

โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 80%
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง 100%
๗.แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : โรงเรียนเทศบาลหางดง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สารวจ
๘.ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จานวนแหล่งเรียนรู้
๒. ขอบเขตความหมาย :
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหางดงและโรงเรียน
เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตลาดสดเทศบาลตาบลหางดง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย สนามกีฬาเทศบาลตาบลหางดง วัด
ศูนย์เรียนรู้การนวดแผนโบราณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร อาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง ห้องชมรมผู้สูงอายุ
ห้องสภาเด็กและเยาวชน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม สวนป่า ห้องแนะแนว สระ
ว่ายน้า โรงยิม ร้านค้าสหกรณ์
๓. หน่วยวัด : ผลรวม
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : เทศบาลตาบลหางดง 10 แห่ง
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 8 แห่ง
๕. วิธีการคานวณ : แจงนับ
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน):

เทศบาลตาบลหางดง 10 แห่ง
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 8 แห่ง
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล : เทศบาลตาบลหางดง/โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)/การ
สารวจ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรม/โครงการที่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการส่วนจัดการการศึกษา
๒. ขอบเขตความหมาย:
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจัดการการศึกษา หมายถึง การร่วมมือกันระหว่างเทศบาลกับองค์กรต่างๆ
รวมทัง้ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการจัดการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไป
ตามความต้องการของท้องถิ่น พร้อมประสานงานกับโรงเรียนเทศบาลหาง(ประชาคมสร้างสรรค์)/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลหางดง
๓.หน่วยวัด : โครงการ
๔.เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) : โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1 โครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง
5 โครงการ
๕.วิธีการคานวณ : หาผลรวม
๖.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน ) :

โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1 โครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง
5 โครงการ

๗.แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สานักปลัด/โรงเรียนเทศบาลหางดง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สารวจ
๘.ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จานวนโครงการกีฬาและนันทนาการ
๒. ขอบเขตความหมาย:
กีฬาและนันทนาการ หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลในหลายๆ
ประเภทกีฬา
๓.หน่วยวัด : โครงการ
๔.เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) : 5 โครงการ
๕.วิธีการคานวณ : หาผลรวม
๖.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน ) : 5 โครงการ
๗.แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สานักปลัด/ สารวจ
๘.ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จานวนโครงการ/กิจกรรมทาง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
๒. ขอบเขตความหมาย:
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หมายถึง การส่งเสริมส่งเสริมทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.หน่วยวัด : โครงการ
๔.เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) : 4 โครงการ
๕.วิธีการคานวณ : หาผลรวม
๖.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน ) : 4 โครงการ
๗.แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สานักปลัด/สารวจ
๘.ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จานวนวัสดุครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการบริการของกองการศึกษา
๒. ขอบเขตความหมาย:
วัสดุครุภัณฑ์ของกองการศึกษา หมายถึง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร วัสดุสานักงาน ชุดโต๊ะ – เก้าอี้
ทางาน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร ยานพาหนะ
เอื้อต่อการบริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่/พนักงานของกองการศึกษาเทศบาลตาบลหางดง สามารถให้บริการ
ประชาชนหรือผู้ม าติดต่อประสานงานได้อย่างสะดวก ด้วยวัสดุครุภัณฑ์และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน
๓.หน่วยวัด : เครื่อง, โครงการ, ชุด, หลัง, ตัว, คัน
๔.เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) : - คอมพิวเตอร์
6
เครื่อง
- เครื่องพิมพ์เอกสาร 3
เครื่อง
- วัสดุสานักงาน
4
โครงการ
- ชุดโต๊ะ – เก้าอี้ทางาน 6
ชุด
- ตู้เก็บเอกสาร
3
หลัง
- ชั้นวางเอกสาร
2
ชุด
- จักรยานยนต์
1
คัน
๕.วิธีการคานวณ : หาผลรวม
๖.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน ) :
- คอมพิวเตอร์
2
เครื่อง
- เครื่องพิมพ์เอกสาร 2
เครื่อง
- วัสดุสานักงาน
4
โครงการ
- ชุดโต๊ะ – เก้าอี้ทางาน 4
ชุด
- ตู้เก็บเอกสาร
3
หลัง
- ชั้นวางเอกสาร
2
ชุด
- จักรยานยนต์
0
คัน
๗.แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษา/ สารวจ
๘.ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จานวนห้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์
๒. ขอบเขตความหมาย:
ห้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ห้องเรียนจานวน ห้องธุรการ ห้องนันทนาการ และห้องรับประทาน
อาหาร ห้องพยาบาล ห้องน้า
เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ หมายถึง ครูและเด็กเล็กสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและเป็นไป
ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
๓.หน่วยวัด : ห้อง
๔.เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) : - ห้องเรียนจานวน
3
ห้อง
- ห้องธุรการ
1
ห้อง
- ห้องนันทนาการ
1
ห้อง
- ห้องรับประทานอาหาร
1
ห้อง
- ห้องพยาบาล
1
ห้อง
- ห้องน้าเด็กเล็ก
10 ห้อง
๕.วิธีการคานวณ : หาผลรวม
๖.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน ) :

- ห้องเรียนจานวน
2
ห้อง
- ห้องธุรการ
1
ห้อง
- ห้องนันทนาการ
1
ห้อง
- ห้องรับประทานอาหาร
1
ห้อง
- ห้องพยาบาล
1
ห้อง
- ห้องน้าเด็กเล็ก
6
ห้อง
๗.แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง/ สารวจ
๘.ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จานวนโครงการในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดงและโรงเรียน
เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
๒. ขอบเขตความหมาย:
การปรับปรุงซ่อมแซม หมายถึง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหางดง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน ด้านวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย และโรงเรียนเทศบาลหาง
ดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
๓.หน่วยวัด : โครงการ
๔.เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) : - โครงการ
๕.วิธีการคานวณ : หาผลรวม
๖.ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน ) : - โครงการ
๗.แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง/ โรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์)/ สารวจ
๘.ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

บทที่ 2
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
การจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมามีผลการดาเนินงานจากวิสัยทัศน์ “เทศบาลหางดงการศึกษา
มีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง บริหารการศึกษาแบบบูรณาการด้วยวิถีทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ” ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความหลากหลายของ
กีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์การทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการของกองการศึกษา มีกลยุทธ์คือ ซึ่งมีผลการดาเนินงานดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1.ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

2. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตาบลหางดง

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
โรงเรียนเทศบาลหางดง
สร้างสรรค์) ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน
(ประชาคมสร้างสรรค์) ให้ได้เกณฑ์
การศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
2.เพื่อให้โรงเรียนเทศบาลหางดง
2.โรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์) มีการพัฒนาอย่าง (ประชาคมสร้างสรรค์) มีการ
สมดุลและเป็นระบบต่อเนื่องเป็นไปตาม พัฒนาอย่างสมดุลและเป็นระบบ
บริบทของโรงเรียน
ต่อเนื่องเป็นไปตามบริบทของ
3.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร โรงเรียน
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
3.ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
4.เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
ศึกษาทั้ง 3 รูปแบบให้เป็นการศึกษา
4.โรงเรียนมีการบริหารจัด
ตลอดชีวิตครบวงจรในการพัฒนา
การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบให้เป็น
คุณภาพศักยภาพของนักเรียนและชุมชน การศึกษาตลอดชีวิตครบวงจรใน
การพัฒนาคุณภาพศักยภาพของ
นักเรียนและชุมชน

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
สถานศึกษาทุกระดับในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ประเมินประสิทธิภาพและ
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา

1.อาหารกลางวัน
2.ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
2.1 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน
2.2 พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
2.3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
2.4 ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.5 พัฒนาการบริหารจัดการ
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)
2.6 ส่งเสริม อปท. ที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
2.7 รณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
2.8 ส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา อปท.

1.โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้รับค่าอาหารกลางวัน
2.โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้รับค่าส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
2.1โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้รับ ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน
2.2 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้รับค่าพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
2.3 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
2.4 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้รับค่าปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.5 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้รับพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในกา

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้
2.9 จัดศูนย์การเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติ สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.
2.10 จัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
3.ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน)
4.การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
5.จ้างพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย
4.0

ผลการดาเนินงาน
2.6 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้รับการส่งเสริมจาก อปท.
ที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
2.7 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้รับค่ารณรงค์เพื่อปูองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
2.8 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้รับค่าส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษา อปท.
2.9 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้รับค่าจัดศูนย์การเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัด
อปท.
2.10 โรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์) ได้รับค่าจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"
3.โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้รับค่าค่าส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
4.โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้รับค่าค่าการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
3.อาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
1.เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็ก ศพด. เทศบาลตาบล
หางดง , โรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์) และนักเรียน
โรงเรียนบ้านทรายมูล
2.เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยนักเรียน
ในสังกัดให้สมบูรณ์แข็งแรงและเจริญ
เติบโตตามวัย
3.เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม)
ที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ

4.จัดการศึกษา
เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้
สาหรับ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม
เด็กพิเศษ/ด้อยโอกาส

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์) นักเรียน
โรงเรียนบ้านทรายมูล และเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หางดง ได้รับอาหารเสริม (นม)
2. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์) นักเรียน
โรงเรียนบ้านทรายมูล และเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หางดง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
และเจริญเติบโตตามวัย
3. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์) นักเรียน
โรงเรียนบ้านทรายมูล และเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หางดงได้รับอาหารเสริม (นม)
ที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ

ที่ตั้งไว้
1.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดง
จานวน 59 คน
2.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
หางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
จานวน 806 คน
ได้รับอาหารเสริม (นม) ทุกคน
3.นักเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
นักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูล
ระดับอนุบาล และ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
จานวน 244 คน

ผลการดาเนินงาน
1. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดงได้รับอาหารเสริม
(นม) จานวน 59 คน ต่อวัน
2. 2.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
หางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
ได้รับอาหารเสริม(นม) จานวน 806 คน
ต่อวัน
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูลได้รับ
อาหารเสริม(นม) จานวน 244 คน ต่อ
วัน

ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้
เรียนรู้อย่างเหมาะสม

- จ้างครูการศึกษาพิเศษ 1
อัตราเดือนละ 15,000 บาท
- ค่าวัสดุการศึกษา
- ค่าพัฒนาครูอาสา

เด็กพิเศษ/ด้อยโอกาส ได้เรียนรู้
อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
5.สนับสนุนอาหาร
กลางวัน
เด็กนักเรียน

6.เข้าค่ายคุณธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชน

7.จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
1.เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูลระดับ
อนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
2.เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยนักเรียน
ในสังกัดให้สมบูรณ์แข็งแรงและเจริญ
เติบโตตามวัย
3.เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพมีสารอาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ

1.เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นาให้แก่เยาวชน
และกล้าแสดงออกมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
2.เพื่อเข้าค่ายธรรมะเยาวชน
3.เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูล อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ระดับอนุบาล และระดับประถม ทรายมูล จานวน 244 คน
ศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
2.นักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูลมี
พัฒนาสุขภาพพลานามัยนักเรียน
ในสังกัดให้สมบูรณ์แข็งแรงและ
เจริญเติบโตตามวัย
3.นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพมีสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

1.ส่งเสริมความเป็นผู้นาให้แก่
เยาวชนและกล้าแสดงออกมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2.จัดค่ายธรรมะเยาวชน
3.ฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิต
เยาวชน
1.เพื่อส่งเสริมและให้ความสาคัญกับเด็ก 1.ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับ
อนาคตของประเทศชาติ
เด็กอนาคตของประเทศชาติ
2.เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับความรู้
2.ให้เด็ก เยาวชนได้รับความรู้
ความบันเทิงและส่งเสริมให้เด็กมีความ
ความบันเทิงและส่งเสริมให้เด็กมี
ริเริม่ สร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ ความริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่
เกิดประโยชน์

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนบ้านทรายมูลได้รับเงินอุดหนุน
ค่าอาหาร จานวน 244 คน

ร้อยละ 70 ของเยาวชนมีความ เยาวชนที่เข้าร่วมค่ายคุณธรรมมีความ
เป็นผู้นาและกล้าแสดงออก
เป็นผู้นาและกล้าแสดงออก รวมทั้งมีส่วน
รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ร่วมในกิจกรรม

จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้เด็ก
ในเขตเทศบาลและพื้นที่
ใกล้เคียง

เทศบาลตาบลหางดงดาเนินการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติในเขตเทศบาลและพื้นที่
ใหล้เคียง

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิด
วิเคราะห์

9. โครงการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
1. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์
สังเคราะห์และสรุปเป็นความคิดรวบยอด
ได้
2. ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ กาหนด
เปูาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้
3. ผู้เรียนสามารถประเมินและเลือกแนว
ทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมี
สติ
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิด
แบบองค์รวมทั้งระบบ และมีจินตนาการ
6. ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการ
พูด เขียน หรือนาเสนอด้วยวิธีต่างๆ

ผลการดาเนินงาน
- ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดได้
- ผู้เรียนสามารถคาดการณ์
กาหนดเปูาหมาย และแนวทาง
การตัดสินใจได้
- ผู้เรียนสามารถประเมินและเลือก
แนวทางการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาอย่างมีสติ
- ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมี
จินตนาการ

ที่ตั้งไว้
1. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
2. นักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
3. นักเรียนมีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์
4. ครูทุกคนใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ทยี่ ึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดี
2. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์อยู่
ในระดับดี
3. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
อยู่ในระดับดี
4. ครูทุกคนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย
เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญได้

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และเปิดโลกทัศน์
ของผู้เรียน สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
นอกชั้นเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนนาประสบการณ์ใน
การศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและจาก
สถานที่จริงนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และการเรียนในรายวิชา
ต่างๆ ขั้นสูงต่อไป
3. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
โรงเรียน
4. นักเรียนได้เรียนรู้เชิงบูรณาการอย่างมี
ความสุข

- นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้
จากประสบการณ์ใหม่ๆนอกชั้น
เรียน
- นักเรียนสามารถนาความรู้
ประสบการณ์ในการศึกษาจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และการเรียนใน
รายวิชาได้
- สถานศึกษากับชุมชนมีการ
ประสานความร่วมมือในการ
จัดการความรูผ้ ่านภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
- นักเรียนเรียนรู้เชิงบูรณาการ
อย่างมีความสุข

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. นักเรียนนาประสบการณ์มา
พัฒนาการเรียนให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ได้ดีขึ้น
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา

- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและครู
ใช้แหล่งเรียนรูม้ ากขึ้น
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นมีจานวนเพิ่มขึ้น
- นักเรียนสามารถนาประสบการณ์ที่ได้
จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรูไ้ ปใช้ใน
ชีวิตประจาวันต่อตนเองและสังคมได้
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษามีจานวนเพิ่มขึ้น เช่น การ
นวดแผนไทยบ้านหมอจู, การตีกลอง
สะบัดชัยวัดเอรัญฑวัณ เป็นต้น

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ตามวัย มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับระดับดี

นักเรียนนา
ประสบการณ์มา
พัฒนาการเรียนให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
10.โครงการจัดการ
เรียนสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ

11. โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
เพื่อพัฒนานักเรียนเรียนร่วมที่มีความ
ต้องการพิเศษให้สามารถเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนเรียนร่วมที่มีความ
ต้องการพิเศษให้สามารถเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ที่ตั้งไว้
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนเรียนร่วมที่มีความต้องการพิเศษ
ให้สามารถเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาได้

1. เพื่อให้การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว
2. เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์
3. เพื่อตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
4. เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ที่ได้มาตรฐาน
5. เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานอื่นยอมรับ
และเชื่อมั่นในสถานศึกษา

- โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี
มีความคล่องตัวมากขึ้น
- โรงเรียนมีการดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ
- โรงเรียนสามารถดาเนินงาน
สนองนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
- โรงเรียนมีการบริหารจัดการได้
ตรงตามมาตรฐาน การศึกษาชาติ
และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- โรงเรียนได้รับการยอมรับและ
เชื่อมั่นจากชุมชนและหน่วยงาน
อื่น

1. นักเรียน ครู บุคลากร
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน
อื่น ยอมรับในการบริหาร
จัดการทีไ่ ด้
2. มาตรฐานของโรงเรียน
เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี
มีระบบ
3. ประกันคุณภาพภายในที่ได้
มาตรฐาน

- โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดมี ีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน จึง
ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชน
และหน่วยงานอื่น
- โรงเรียนมีการดาเนินการบริหารจัดการ
ที่ดีมีระบบสนองนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่ได้มาตรฐานซึ่งทุกคนมี ส่วนร่วม
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมประเมิน ร่วม
ปรับปรุงพัฒนาในการดาเนินงานทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัด
การศึกษาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ
- โรงเรียนมีการนิเทศ
การสอนอย่างเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง ทาให้รู้
สภาพปัญหา และ
สามารถแก้ไขปัญหาใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้

ที่ตั้งไว้
๑. เพื่อนิเทศการสอนของครู ให้การ
สนับสนุนพัฒนางาน สร้างขวัญกาลังใจ
ในการพัฒนาการสอน
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเต็มศักยภาพ

ผลการดาเนินงาน
- โรงเรียนมีการนิเทศการสอนของ
ครูแบบกัลยาณมิตรอย่างเป็น
ระบบโดยให้การสนับสนุนและ
พัฒนางาน สร้างขวัญกาลังใจใน
การพัฒนาการสอนของครู
- โรงเรียนมีการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เต็มศักยภาพ

ที่ตั้งไว้
- ครูทุกคนได้รบั การนิเทศการ
สอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2
ครั้ง
- โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม
ช่วยเหลือการดาเนินงานให้มี
คุณภาพอย่างเป็นระบบ ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น

ผลการดาเนินงาน
- ครูทุกคนได้รบั การนิเทศการสอน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ตาม
ตารางนิเทศ
- โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
การดาเนินงานให้มคี ุณภาพอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น

13. โครงการ จัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียน

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะ
การเรียนรู้ดีขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น

- นักเรียนทุกคนได้ร่วมและให้
ความสนใจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครบทุกด้านเป็นอย่างดี
- นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะ
การเรียนรู้ดีขึ้น
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น

1. นักเรียนทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ครบทุกด้าน อย่างน้อยปีละ 1
2. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะ
การเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น

- นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนครบทุกด้าน
- นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับพึง
พอใจ

นักเรียนทุกคน
มีทักษะชีวิต ทักษะการ
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น

14. โครงการ
พอเพียงท้องถิ่น

1. เพื่อฝึกปฏิบัติการดาเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการ
ผลิต การจาหน่าย และการออม

- นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการดาเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- นักเรียนสามารถผลิต จาหน่าย
สินค้าทางการเกษตร และรู้จักอด
ออม

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุก
คนฝึกปฏิบตั ิงานเกษตรใน
โรงเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุก
คน มีความพอเพียง มีนิสยั
ประหยัดและอดออม

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนได้เข้า
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิต และ
จาหน่าย เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว
- นักเรียนนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีนิสัย
ประหยัดและ
อดออม

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ทุกคน มี
ความพอเพียง มีนิสัย
ประหยัดและอดออม

12. โครงการนิเทศ
ภายใน

โครงการ/กิจกรรม
15.โครงการแข่งขัน
กีฬาสีประจาปี

16. โครงการ
อนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมและ
การแสดงพื้นบ้าน

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
1.เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎ
และกติกาข้อตกลงได้
2.เพื่อให้นักเรียนได้ออกกาลังกาย
มีสุขภาพและอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
3.เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีกัน
ในโรงเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้าใจ
นักกีฬา
4.เพื่อส่งเสริมและทดสอบพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกาย

ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎ
และกติกาข้อตกลงได้
- นักเรียนได้ออกกาลังกาย มี
สุขภาพและอนามัยทีส่ มบูรณ์
แข็งแรงตามวัย
- นักเรียนเกิด ความรัก ความ
สามัคคีกันในโรงเรียน รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย มีน้าใจนักกีฬา
- นักเรียนผ่านการทดสอบ
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อต่างๆ
ของร่างกาย

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอนุรกั ษ์
ศิลปะ และการแสดงพื้นบ้าน
2. เพื่อให้นักเรียนมองเห็นคุณค่า
ความสาคัญของศิลปะ และการแสดง
พื้นบ้าน
3. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรัก
และหวงแหนศิลปะ และการแสดง
พื้นบ้าน
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ศิลปะ และการแสดงพื้นบ้าน

- โรงเรียนสามารถปลูกฝังให้
นักเรียนรูจ้ ักอนุรักษ์ศิลปะ และ
การแสดงพื้นบ้าน
- นักเรียนสามารถมองเห็นคุณค่า
ความสาคัญของศิลปะ และการ
แสดงพื้นบ้าน
- นักเรียนเกิดความรัก และหวง
แหนศิลปะ และการแสดงพื้นบ้าน
- นักเรียนได้แสดงออกถึง ศิลปะ
และการแสดงพื้นบ้านที่เหมาะสม
กับวัยตามความสนใจ

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนตระหนักและ
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการ
นักเรียนได้ออกกาลัง
เล็งเห็นถึงความสาคัญเข้าร่วม แข่งขันกีฬาสี ด้วยความสุข
กายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
- ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 80 เข้าร่วม พลานามัยทีส่ มบูรณ์
2. ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ ชม เชียร์การแข่งขันและมีส่วนร่วมในการ
แข็งแรง เกิดความรัก
70 เข้าร่วมชมและเชียร์การ
แข่งขันกีฬาสีประจาปี
ความสามัคคีกัน ใน
แข่งขันกีฬาสีประจาปี
- นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น เกิด
โรงเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ความรักและสามัคคีในหมูค่ ณะทุก
อภัย มีน้าใจนักกีฬา
ขึ้น เกิดความรักและสามัคคีใน ระดับชั้น
ทุกระดับชั้น
- นักกีฬาทุกระดับชั้นเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
4. นักกีฬาทุกระดับชั้นมีการ
ที่มีคุณภาพ และมีความพึงพอใจใน
แข่งขันที่มีคุณภาพ ในด้านการ ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา และเคารพ
จัดการแข่งขัน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ
1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
- นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดีและ นักเรียนรูจ้ ักและเข้าใจ
กิจกรรมศิลปะการแสดง
เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เห็นคุณค่า ความสาคัญ
พื้นบ้าน
ตามความสนใจ
มีความรักความหวง
2. นักเรียน มองเห็นคุณค่า
- นักเรียน มองเห็นคุณค่า ความสาคัญ
แหน สามารถ
ความสาคัญ เกิดความรัก ความ เกิดความรัก ความหวงแหนต่อศิลปะ
แสดงออกและมีส่วน
หวงแหนต่อศิลปะ และการ
และการแสดงพื้นบ้าน
แสดงพื้นบ้าน
- นักเรียนมีความสามารถปฏิบตั ิกจิ กรรม ร่วมในการสืบสาน
ศิลปะการ แสดง
3. นักเรียนมีความสามารถ
ตามโครงการได้ และมีความกล้า
ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการได้ แสดงออกในศิลปะ และการแสดง
พื้นบ้าน
พื้นบ้าน

โครงการ/กิจกรรม
17.โครงการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ

18.โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
1. เพื่อให้นักเรียนเคารพและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้นักเรียนเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น รักษาสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและมีความเป็น
ประชาธิปไตย
3. เพื่อให้นักเรียนรู้และปฏิบัตติ าม
กฎหมาย สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
4. เพื่อให้นักเรียนเคารพและปฏิบตั ิตาม
คาสั่งสอน คาแนะนาของพ่อ แม่ ครู
ญาติและผู้ใหญ่
5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักท้องถิ่นรักและร่วม
พัฒนาท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนเคารพและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
- นักเรียนเคารพในสิทธิ เสรีภาพ
ของผู้อื่น รักษาสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและมีความเป็น
ประชาธิปไตย
- นักเรียนรู้และปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขได้
- นักเรียนเคารพและปฏิบัตติ าม
คาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู ญาติและ
ผู้ใหญ่
- นักเรียนรู้จักท้องถิ่นรักและร่วม
พัฒนาท้องถิ่นได้
1. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย มีความ
- นักเรียนมีวินัย มีความ
รับผิดชอบและปฏิบตั ิตามหลักธรรม รับผิดชอบและปฏิบตั ิตาม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาทีต่ น
2. เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
นับถือ
3. เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที
- นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
4. เพื่อให้นักเรียนมีเมตตา กรุณา
- นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อ
-นักเรียนมีเมตตา กรุณา
ส่วนรวม
5. เพื่อให้นักเรียนประหยัดและรู้จักใช้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อ
ทรัพย์สินของส่วนตนและส่วนรวม ส่วนรวม
อย่างคุ้มค่า

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
- นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญ
- นักเรียนร้อยละ 80 เคารพ
และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เคารพในสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น รักษาสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและมีความ
เป็นประชาธิปไตย รู้และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เคารพ
และปฏิบตั ิตามคาสั่งสอน
คาแนะนาของพ่อ แม่ ครู ญาติ

ผลการดาเนินงาน
- นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันสาคัญ
- นักเรียนทุกคนเคารพและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น รักษา
สิทธิ เสรีภาพของตนเองและมีความเป็น
ประชาธิปไตย รู้และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เคารพและปฏิบตั ิตามคาสั่งสอน
คาแนะนาของพ่อ แม่ ครู ญาติ
และ ผู้ใหญ่ รู้จักท้องถิ่น รัก และร่วม
พัฒนาท้องถิ่น

- นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
- นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย
มีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญู
กตเวที มีเมตตา กรุณา

- นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 92 เข้าร่วม
- นักเรียนทุกคนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบและปฏิบตั ิตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มี
เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม ประหยัดและรู้จัก
ใช้ทรัพย์สินของส่วนตนและส่วนรวม

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ
- นักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และผ่านการ
ประเมินทุกคน

- นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์และผ่านการ
ประเมินทุกคน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
6. เพื่อให้นักเรียนนิยมไทย เห็นคุณค่า - นักเรียนประหยัดและรู้จักใช้
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ทรัพย์สินของส่วนตนและส่วนรวม
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็น
อย่างคุม้ ค่า
ไทย
- นักเรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย
19.โครงการโรงเรียน 1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการประหยัด - นักเรียนได้ฝึกการประหยัด
อดออม และสามารถด ารงชี วิ ต แบบ อดออม และสามารถดารงชีวิต
ธนาคาร
เศรษฐกิจพอเพียง
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการทางาน
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการ
บริหารจัดการและการบริการ
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่าย
เมื่อยามจาเป็น
6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อ อย่างคุ้มค่า นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิ
ส่วนรวม ประหยัดและรู้จักใช้ ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมใิ จใน
ทรัพย์สินของส่วนตนและ
วัฒนธรรมและความเป็นไทย
ส่วนรวมอย่างคุม้ ค่า นิยมไทย
เห็นคุณค่าในภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเป็นไทย
- นักเรียนทุกคนฝากออมเงิน
สะสมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

- นักเรียนทุกคนฝากออมเงินสะสมทรัพย์ - การออมเป็นการฝึก
อย่างต่อเนื่อง
การประหยัด อดออม
และสามารถดารงชีวิต
- นักเรียนเกิดความตระหนักใน - นักเรียนเกิดความตระหนักในความ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
- นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงาน
ความประหยัดและอดออมเงิน ประหยัดและอดออมเงินของตน
ธนาคารมีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการทางาน ของตน
- นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการและ
- นักเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ
- นักเรียนเป็นผูม้ ีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต จัดการและการบริการ
- นักเรียนเป็นผูม้ ีวินัย มีความรับผิดชอบ
และเสียสละเพื่อส่วนรวม
- นักเรียนเป็นผูม้ ีวินัย มีความ มีความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
- นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
จัดการและการบริการ
สุจริต และเสียสละ
- นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อ
ยามจาเป็น

โครงการ/กิจกรรม
20.โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

21.โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
๑. เพื่อให้โรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่ า งเป็ น ระบบ โดยมี ก ระบวนการ
วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ
๒. เ พื่ อ ให้ นั ก เ รี ย นไ ด้ รั บ กา ร ดู แ ล
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง
เต็มตามศักยภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
๓. เ พื่ อ ให้ นั ก เ รี ย นไ ด้ รั บ กา ร ดู แ ล
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนา

ผลการดาเนินงาน
- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมี
กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพ
- นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง เต็ม
ตามศักยภาพ มีความสมบูรณ์ทั้ง
ด้า นร่า งกาย อารมณ์ สั งคมและ
สติปัญญา
- นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนมี - นักเรียนทุกคนมีสุขอนามัยทาง
สุขอนามัยทางร่างกายและจิตใจทีด่ ี มี
ร่างกายและจิตใจที่ดี มีความ
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษย์ มั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี
สัมพันธ์ที่ดี
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะปฏิบัตติ ่อ
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการ
ตนเองในการรักษาสุขภาพเบื้องต้น
รักษาสุขภาพเบื้องต้น
3. เพื่อให้นักเรียนปูองกันตนเอง
- นักเรียนสามารถปูองกันตนเอง
ปราศจากโรคภัยที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและ ปราศจากโรคภัยที่เกิดขึ้นตาม
รู้จักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ฤดูกาลและรู้จักปูองกันตนเองจาก
4. เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ สิ่งเสพติด
เป็นรายบุคคล

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
- นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา ดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่
เป็นจริง
- โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพ
- นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข มีทักษะในการดาเนิน
ชีวิต

ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตาม
สภาพที่เป็นจริง
- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่เข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพ
- นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มี
ทักษะในการดาเนินชีวิต

1. นักเรียนทุกคน ได้รับการ
ตรวจสุขภาพและร่วมกิจกรรม
การฝึกทักษะปฏิบัติในการ
รักษาสุขภาพเบื้องต้น
2. นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ีรู้จักดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยตนเองได้

- นักเรียนทุกคนได้ร่วมและให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุก
กิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
- นักเรียนทุกคนได้ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายมีร่างกายแข็งแรง
เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจาจาก
โรงพยาบาลหางดง ทั้งสุขภาพ อนามัย
และได้รับการอบรมให้เป็นผูม้ ีสุขภาพจิต
ที่ดี รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยตนเอง

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นระบบที่
สามารถช่วยเหลือ
นักเรียนได้จริง

นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มี
ทักษะปฏิบัติต่อตนเอง
ในการรักษาสุขภาพ
เบื้องต้น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนที่เข้าร่วมมี
ความสามารถและได้ฝึกปฏิบัติ
ด้านการดนตรีตามความสนใจ
- โรงเรียนมีวงดุริยางค์ในการร่วม
กิจกรรมในโรงเรียนและบริการ
ชุมชน

ที่ตั้งไว้
- นักเรียนมีความสามารถใน
การบรรเลงเพลงวงดุริยางค์ใน
โรงเรียนและบริการชุมชนได้

ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความสามารถในการบรรเลงเพลงวง
ดุริยางค์ในโรงเรียนและบริการชุมชนได้

23.โครงการเรียนจินต 1. เพื่อพัฒนาสมองและสมาธิให้นกั เรียน
คณิตคิดสนุก
ด้วยจิตคณิต
2. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น

- นักเรียนได้พัฒนาสมองและ
สมาธิด้วยจินตคณิต
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น

- นักเรียน ชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการ
พัฒนาสมอง มีสมาธิและผล
การเรียนดีขึ้น

- นักเรียน ชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 288 คน
ได้รับการพัฒนามอง มีสมาธิและผลการ
เรียนดีขึ้น

24.โครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบตั ิตนตามแนว
นักเรียนได้ปฏิบตั ิตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนในครอบครัว เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนใน
และในชุมชน
ครอบครัว และในชุมชน

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย สติปญ
ั ญา อารมณ์และสังคม มี
สมาธิปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

25.โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการกีฬา
สาหรับนักเรียน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล
เซปักตะกร้อ ว่ายน้าได้ถูกต้อง และ
พัฒนาการเข้าร่วมแข่งขันให้มีความเป็น
เลิศด้านกีฬาต่อไป

นักเรียนชั้น ป.๔ ถึง ป.๖ ได้
ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนใน
ครอบครัว และในชุมชน
นักเรียนมีทักษะความสามารถกีฬา นักเรียนชั้น ป.๔ ถึง ป.๖ ได้รับ
ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัก
การส่งเสริมด้านกีฬา ตามที่ตน
ตะกร้อ ว่ายน้าได้ถูกต้อง และ
สนใจ อย่างน้อย 1 ประเภท
พัฒนาการเข้าร่วมแข่งขันให้มี
ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาว่าย
ความเป็นเลิศด้านกีฬาต่อไป
น้า กีฬาวอลเลย์บอล กีฬา
เซปักตะกร้อ กีฬาเปตอง
กอล์ฟ แบดมินตัน เทนนิส

นักเรียนมีการพัฒนาทักษะความสามารถ
ในกีฬาที่ชื่นชอบมีมีความมุ่งมั่นในการ
ออกกาลังกายเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจาวัน และสร้างความเป็นเลิศใน
ลาดับต่อไปได้

22.โครงการดนตรี
ศึกษาพัฒนาผู้เรียน

ที่ตั้งไว้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและได้
ฝึกปฏิบัตดิ ้านการดนตรีตามความสนใจ
2. เพื่อให้โรงเรียนมีวงดุริยางค์ในการร่วม
กิจกรรมในโรงเรียนและบริการชุมชน

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนมีวงดุริยางค์ใน
การร่วมกิจกรรมใน
โรงเรียนและบริการ
ชุมชน

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาสมอง มีสมาธิใน
การเรียนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้
26. โครงการ อนุรักษ์ 1. เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ศิลป-วัฒนธรรมการ การแสดงพื้นบ้าน
แสดงพื้นบ้าน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถใน
การละเล่นพื้นบ้านตามความสนใจ

ผลการดาเนินงาน
-โรงเรียนได้อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
การแสดงพื้นบ้าน
- นักเรียนมีความสามารถใน
การละเล่นพื้นบ้านตามความสนใจ

27. โครงการเรียนรู้
ภาษาต่าง ประเทศ
สาหรับเยาวชนและ
ประชาชน

- ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมี
ทักษะพื้นฐานการ ฟัง พูด อ่าน
เขียน ภาษาอังกฤษ

๑. เพื่อให้ประชาชนมีทักษะพื้นฐานการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้

- ประชาชนที่เข้ารับการอบรม
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารได้

28.โครงการภาษาต่าง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานการ ฟัง
นักเรียนมีทักษะพื้นฐานการ ฟัง
ประเทศสาหรับ
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและสามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและ
นักเรียน.
ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารได้จากครูเจ้าของ
ภาษา

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
- นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์
และมีความสามารถใน
การละเล่นพื้นบ้าน
ตามความสนใจ ได้แก่
- ดนตรีสะล้อ ซอ ซึง
- กลองสะบัดชัย
- ฟูอน
- ฟูอนเล็บ
- บุคลากรในชุมชน บุคคลากร
ครู กรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง มีความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อได้

ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และมี
ความสามารถในการละเล่นพื้นบ้าน
ตามความสนใจ ได้แก่
- ดนตรีสะล้อ ซอ ซึง 40 คน
- กลองสะบัดชัย 20 คน
- ฟูอนดาบ 20 คน
- ฟูอนเล็บ 120 คน
- บุคลากรในชุมชน บุคคลากรครู
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง มี
ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อ
ได้

เยาวชนและประชาชนที่เข้า
เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมมีความสามารถใช้ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในติดต่อ
ภาษาอังกฤษในติดต่อการสื่อได้ การสื่อได้

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ
นักเรียนมีความสามารถ
ในการละเล่นพื้นบ้าน
ตามความสนใจ

ภาษาต่างประเทศเป็น
ทักษะหนึ่งที่ใช้ในการ
สื่อสารและมี
ความสาคัญยิ่งในการ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม
29. โครงการพัฒนา
อาชีพเพื่อเยาวชน/
ประชาชน

30. โครงการทัศน
ศึกษานอกสถานที่

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
๑. เพื่อฝึกทักษะอาชีพเสริมให้ประชาชน
๒. เพือ่ เป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชน

เพื่ อ ให้ เ ด็ ก มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น สนใจ
อยากที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว รู้จัก
ใช้ เ วลาว่ า งอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละได้ รั บ
ความสนุ ก สนานจากการเรี ย นรู้ น อก
ห้องเรียน
31.โครงการหนูน้อย 1. เด็กสามารถแสดงความตระหนักใน
ศิลปินเอก
ตนเอง
2. เด็กสามารถมีความรู้สึกทีด่ ีต่อตนเอง
และผู้อื่น
3. เด็กสามารถมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
4. เด็กสามารถเล่นและปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น
5. เด็กสามารถมีมนุษยสัมพันธ์กับคน
คุ้นเคย
6. เด็กสามารถมีความรู้สึกร่วมกับผู้อื่น
7. เด็กสามารถแสดงความชื่นชอบและ
ตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
- โรงเรียนจัดฝึกทักษะอาชีพเสริม - ส่งเสริมการมีอาชีพเสริมเพิ่ม - ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ การส่งเสริมให้คนมี
ให้ประชาชน
โดยจัดฝึกอบรมเพื่อรายได้แก่ ได้ไปสร้างสินค้า ผลิตภัณฑ์ของตนเองไป อาชีพนั้นต้องพัฒนา
- ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนา เยาวชน/ประชาชน โดยการ
จาหน่ายได้
จากคนที่สนใจตาม
ความรู้ที่ได้ไปสร้างสินค้า
อบรมการทา ยาดมสมุนไพร/
ความต้องการและ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองไปจาหน่าย การทาการบูรหอม/การทายา
เหมาะสมกับท้องถิ่น
ได้
หม่อง/การทาน้ายาล้างจาน
นั้นๆ
สาหรับเยาวชน/ประชาชน 3
รุ่น รุ่นละ 25 คน รวม 75 คน
เด็ ก เล็ กในศู น ย์ พัฒ นาเด็ก เล็ ก ได้ เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เดินทาง
เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ อยากที่จะเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ รอบๆ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ เชียงใหม่
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ตัว และเกิดการเรียนรู้นอก
ไนท์ซาฟารี
ห้องเรียน
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทา เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม
กิ จ กรรมศิ ล ปะ ดนตรี แ ละการ - กิจกรรมสร้างสรรค์
เคลื่ อนไหว ร่ว มกัน กับเพื่อนร่ว ม - กิจกรรมเสรี
ห้องเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคน - กิจกรรมกลางแจ้ง
รอบข้าง
- กิจกรรมเกมการศึกษา
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
- กิจกรรมวันเด็ก
- กิจกรรมงานประจาปี

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทา
กิจกรรมศิลปะ ดนตรีและการเคลือ่ นไหว
ร่วมกันกับเพื่อนร่วมห้องเพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับคนรอบข้าง ในกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมสร้างสรรค์
- กิจกรรมเสรี
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมเกมการศึกษา
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมวันเด็ก
- กิจกรรมงานประจาปี

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
8. เด็กสามารถแสดงความชื่นชอบต่อ
ธรรมชาติ
9. เด็กสามารถศึกษาแหล่งเรียนรูเ้ รื่อง
ธรรมชาติ

32. โครงการหนูน้อย 1. เพื่อให้เด็กรักการอ่านตามวัย
คนเก่ง
2. เพื่อให้เด็กใฝุรู้ในเรื่องรอบตัวตามวัย
3. เพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียนรู้
4. เพื่อให้เด็กสามารถจาสิ่งต่างๆได้
5. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอด
6. เพื่อให้เด็กสามารถแก้ปัญหาได้
เหมาะสมตามวัย
7. เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษา
พูดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
8. เพื่อให้เด็กมีทักษะในการ
อ่านอย่างถูกต้อง
9. เพื่อให้เด็กมีทักษะในการเขียนเพื่อสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย
10. เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษา
ท่าทางและสัญลักษณ์อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามวัย
11. เพื่อให้เด็กทดลองวิธีใหม่ในการทา
สิ่งต่างๆ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

1. เด็กรักการอ่านตามวัย
เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม
2. เด็กใฝุรู้ในเรื่องรอบตัวตามวัย - กิจกรรมเล่านิทาน
3. เด็กมีสมาธิในการเรียนรู้
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
4. เด็กสามารถจาสิ่งต่างๆได้
- กิจกรรมทาสมาธิ
5. เด็กมีความคิดรวบยอด
- กิจกรรมเสรี
6. เด็กสามารถแก้ปัญหาได้
เหมาะสมตามวัย
7. เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษา
พูดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
8. เด็กมีทักษะในการอ่านอย่าง
ถูกต้อง
9. เด็กมีทักษะในการเขียนเพื่อสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามวัย
10. เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษา
ท่าทางและสัญลักษณ์อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตามวัย
11. เด็กทดลองวิธีใหม่ในการทา
สิ่งต่างๆ

ผลการดาเนินงาน

เด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดงสามารถทากิจกรรม
ร่วมกันและสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ตามพัฒนาการของเด็ก

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

-

โครงการ/กิจกรรม
33.โครงการพัฒนา
ผู้เรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๔ กลุ่ม
สาระ

๓4. โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอนุบาล
ประจาอาเภอหางดง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
1. เด็กมีทักษะในการคิดแก้ปญ
ั หา ทา
กิจกรรม เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้เด็กได้เรียนรูผ้ ่านการเล่นและ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
3. เด็กมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตทีด่ ี
4. เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เด็กสามารถดารง
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและมี
ความสุข

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี จัดซื้อสื่อราย
หัวให้กับเด็กเล็ก ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ มี4 กลุ่มสาระ คือ
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราว
บุ ค คลและสถานที่ ธรรมชาติ
รอบตัวเด็ก และสิ่ งต่างๆรอบตัว
เด็ก

ที่ตั้งไว้
เด็กกล้าคิด กล้าทา กล้า
แสดงออกที่ดีขึ้น เด็กได้รับการ
เรียนรู้และมีพัฒนาการทั้ง 4
ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดี

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจดั ซื้อสื่อรายหัว
ให้กับเด็กเล็ก ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ มี4 กลุ่มสาระ คือเรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวบุคคลและ
สถานที่ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก และสิ่ง
ต่างๆรอบตัวเด็ก

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมเล่นกีฬา
เพื่อสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปญ
ั ญา
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจที่ดีระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานภาครัฐ
2. เพื่อให้ยุวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ หลีกไกลจากยา
เสพติดและสิ่งโสมมต่าง ๆ
3. เพื่อให้เกิดความรักสมัครสมาน
สามัคคีรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน
ในการที่จะนาไปสู่ความ เข้มแข็ง
ของชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การกีฬาแก่เด็กปฐมวัย

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรม
เล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพ
พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มี
พัฒนาการสมวัย
2.ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา
3.ส่งเสริมการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดี
ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล
เด็ก และเด็กระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอื่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประจา
อาเภอหางดงร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อื่นๆในอาเภอหางดง

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

ส่งกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าชุด
ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม
35.โครงการจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม

36.โครงการยิ้มสวย
ฟันขาว

37.โครงการหนูน้อย
สมวัย

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
1. เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา
2. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหางดงมีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
กลางแจ้งที่มีความ เหมาะสมและมี
ประโยชน์สาหรับเด็กเล็กซึ่งสอดค้องกับ
มาตรฐานสื่อการเรียนการสอน
1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงความสาคัญ

ของสุขภาพอนามัยภายในปากและฟัน
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพ
อนามัยภายในช่องปาก และฟัน ของ
ตนเองในเบื้องต้นได้
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี
4. เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัย
ที่ดีในการปฏิบัติกจิ วัตรประจาวันให้กับ
เด็ก
1. เด็กสามารถมีการเจริญเติบโตสมวัย
2. เด็กสามารถมีสมรรถภาพทางร่างกาย
สมวัย
3. เด็กสามารถมีสมรรถภาพทางกลไก
สมวัย
4. เด็กสามารถดูแลตนเองให้มสี ุขนิสัยที่ดี
5. เด็กสามารถหลีกเลี่ยงการกระทาที่
นาไปสู่การบาดเจ็บได้ตามวัย

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
1.ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาล 1. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหางดงมีเครื่องเล่นสนามเด็ก เทศบาลตาบลหางดงมีเครื่อง
เล่น กลางแจ้งที่มีค วามเหมาะสม เล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่มี
และมีประโยชน์ สาหรับเด็กเล็กซึ่ง ความเหมาะสมและมี
สอดค้องกับมาตรฐานสื่อการเรียน ประโยชน์ สาหรับเด็กเล็กซึ่ง
การสอน
สอดค้องกับมาตรฐานสื่อการ
1. เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ส มบูร ณ์ เรียนการสอน
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 2. เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการที่
สติปัญญา
สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
๑. ผู้ ป กครองและเด็ ก ในศู น ย์ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้และทักษะ เทศบาลตาบลหางดงทุกคน
ในการแปรงฟันที่ถูกวิธี
ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน
๒. เด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี
สุ ข ภ า พ ช่ อ ง ป า ก แ ล ะ ฟั น ที่ ดี
ปลอดภัยจากโรคฟันผุ
๓. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มี
โรคฟันผุเพิ่มขึ้น

ผลการดาเนินงาน
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หางดงมีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
กลางแจ้งที่มีความเหมาะสมและมี
ประโยชน์ สาหรับเด็กเล็กซึ่งสอดค้อง
กับมาตรฐานสื่อการเรียนการสอน
2. เด็กเล็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญ
ั ญา

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพช่อง
ปากและฟันที่ดี ปลอดภัยจากโรคฟันผุ

-

เด็ ก เล็ ก มี ก ารพั ฒ นาการตามวั ย เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของเด็กๆ โดยมีร่างกายทีแข็งแรง - กิจกรรมชั่งน้าหนัก , วัด
เจริ ญ เติ บ โต และมี พั ฒ นาการที่ ส่วนสูง
เหมาะสมกับวัย
- กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
- กิจกรรมการออกกาลังกาย
- กิจกรรมอาหารกลางวัน
อาหารว่าง

เด็กเล็กมีการพัฒนาการตามวัยของเด็กๆ
โดยมีร่างกายทีแข็งแรงเจริญเติบโต และ
มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย

-

โครงการ/กิจกรรม
38.โครงการหนูน้อย
สมวัย

วัตถุประสงค์
ทีต่ ั้งไว้
1. เด็กสามารถมีการเจริญเติบโตสมวัย
2. เด็กสามารถมีสมรรถภาพทางร่างกาย
สมวัย
3. เด็กสามารถมีสมรรถภาพทางกลไก
สมวัย
4. เด็กสามารถดูแลตนเองให้มสี ุขนิสัยที่ดี
5. เด็กสามารถหลีกเลี่ยงการกระทาที่
นาไปสู่การบาดเจ็บได้ตามวัย

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
เด็ ก เล็ ก มี ก ารพั ฒ นาการตามวั ย เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของเด็กๆ โดยมีร่างกายทีแข็งแรง - กิจกรรมชั่งน้าหนัก , วัด
เจริ ญ เติ บ โต และมี พั ฒ นาการที่ ส่วนสูง
เหมาะสมกับวัย
- กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
- กิจกรรมการออกกาลังกาย
- กิจกรรมอาหารกลางวัน
อาหารว่าง

39.โครงการการ
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัตติ ามกฎ
แข่งขันกีฬาสีประจาปี และกติกาข้อตกลงได้
2. เพื่อให้นักเรียนได้ออกกาลังกาย เพื่อ
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
3. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีกัน รู้
แพ้ รู้ชนะรู้อภัย มีน้าใจนักกีฬา
4. เพื่อเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ในการทากิจกรรมระหว่าง
เด็ก ผู้ปกครอง และครู

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ร่วมเข้าแข่งขันกีฬาสีประจาปี

40.โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล ทางโรงพยาบาลหางดงร่วมกับ
หางดงเป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค กองสาธารณสุขเทศบาลตาบล
และเด็กมีความรู้ปูองกันโรคติดต่อ หางดงเข้ามามีบทบาทในการ
ดูแลความปลอดภัยในโรคที่
เกี่ยวกับเด็ก

1. เพื่อให้เด็กได้รบั ความรูเ้ รื่องโรคติดต่อ
สาคัญในเด็ก
2. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรใน
ศูนย์ฯ ได้ดาเนินการควบคุมการเกิดโรค
3. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
และมีความพร้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก

ผลการดาเนินงาน
เด็กเล็กมีการพัฒนาการตามวัยของเด็กๆ
โดยมีร่างกายทีแข็งแรงเจริญเติบโต และ
มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย

เพื่อให้เด็กได้ร่วมเข้าแข่งขันกับ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมเข้า
ทางโรงเรียนเทศบาลหางดง
แข่งขันกีฬาสีประจาปีร่วมกับโรงเรียน
(ประชาคมสร้างสรรค์)
เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง
เป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคและเด็กมี
ความรู้ปูองกันโรคติดต่อ

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ
-

-

-

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
41. โครงการประกัน -เพื่อให้เด็กมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อุบัติเหตุสาหรับเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกันอุบัติเหตุครบทุกคน
-เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการ
ดาเนินชีวิตของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในสวัสดิภาพของ
เด็กขณะอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
42.โครงการเด็กดี มี
คุณธรรม

43.โครงการวันไหว้
ครู

1. ให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ
2. เด็กรู้จักอดทนรอคอย
3. เด็กมีความซื่อสัตย์
4. เด็กรู้จักประหยัด
5. เด็กรู้คณ
ุ ผู้อื่น มีเมตตากรุณา มีน้าใจ
6. เด็กเคารพในสิทธิของผู้อื่น
7. เด็กสามารถปฏิบัตติ ามกฎของ

ห้องเรียน
8. เด็กสามารถปฏิบัตติ นตามวัฒนธรรม
ไทย และศาสนาที่นับถือ
9. เด็กสามารถรู้จักการเป็นผู้นา และผู้
ตามที่ดี
1. เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้และเข้าใจใน
เรื่องประเพณีวัฒนธรรมของพิธีไหว้ครู
2. เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้และเข้าใจใน
เรื่องของการกตัญญูรู้คณ
ุ ต่อคุณครู
3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็กได้ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของคุณครูและการ
กตัญญูรคู้ ุณต่อผู้มีพระคุณ
4. เพื่อให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัตติ นต่อ
คุณครู และผู้มีพระคุณได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
- เด็กมีหลักประกันเมื่อเกิด
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประกัน
อุบัติเหตุในศูนย์ฯ
อุบตั ิเหตุทุกคน
-ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการ
ดาเนินชีวิตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และมีความมั่นใจในสวัสดิภาพของ
เด็กขณะอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้า
ร่ ว มกิ จ กรรม สวดมนต์ ไ หว้ พ ระ
ก่อนนอน นั่งสมาธิ ไปวัด ทาความ
สะอาดรอบๆ

เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม สวด
มนต์ไหว้พระ ก่อนนอน นั่ง
สมาธิ ไปวัด ทาความสะอาด
รอบๆ

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนนอน
นั่งสมาธิ ไปวัด ทาความสะอาดรอบๆ

1.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้แสดงความเคารพ ความรักต่อ
ครูผู้มีพระคุณ
2. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคนเข้าร่วมกิ จกรรมวันไหว้ค รู
ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
หางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)

เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้
ครูกับพี่ๆอนุบาล 1 ของ
โรงเรียนเทศบาลตาบลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์)

1.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้แสดงความเคารพ ความรักต่อครูผู้มี
พระคุณ
2. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวั น ไหว้ ค รู ร่ ว มกั บ
นั ก เ รี ย นโ ร งเ รี ย นเ ทศ บ า ล ห า งด ง
(ประชาคมสร้างสรรค์)

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้
44.โครงการแห่เทียน 1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจใน
พรรษา
หลักการของพุทธศาสนาและกิจกรรมที่
ปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักเห็น
ความสาคัญของศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัตติ นตาม
หลักพุทธศาสนิกชนที่ดี

ผลการดาเนินงาน
1. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้เข้าใจกิจกรรมที่ปฏิบัติในวัน
เข้าพรรษา
2. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ที่วัดแม่ขัก

45.โครงการยี่เป็ง
ราลึก

1. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ความเข้าใจในประเพณีลอย
กระทง
2. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีส่ วนร่ วมสืบ สานและอนุรัก ษ์
ประเพณีลอยกระทง
3. เด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหางดงได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ลอยกระทง

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจใน
ประเพณีลอยกระทง
2. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็น
ความสาคัญของประเพณีที่ดีงาม

46.โครงการจัดซื้อชุด -เพื่อซื้อเครื่องแต่งกายให้แก่เด็ก
เครื่องแต่งกายสาหรับ -เพือ่ ให้เกิดความมีระเบียบแสดงความเป็น
เด็ก
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
-เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยงข้อง
ได้รจู้ ักเครื่องนุ่งห่มทีส่ ถานศึกษากาหนด

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุ ด
เครื่ อ งแต่ งกายที่ แ สดงความเป็ น
เอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดง

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
1. เด็กเล็กได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในหลักการของพุทธศาสนาและ
กิจกรรมที่ปฏิบัติในวัน
เข้าพรรษา
2. เด็กเล็กได้ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี
3. นักเรียนสามารถปฏิบตั ิตน
ตามหลักพุทธศาสนิกชนที่ดี
1. นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในประเพณีลอยกระทง
2. นักเรียนได้ร่วมกันสืบสาน
แล ะอนุ รั กษ์ ป ร ะเ พณี ลอย
กระทง
3. นักเรียนได้เห็นความสาคัญ
ของประเพณีที่ดีงาม

ผลการดาเนินงาน
1. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าใจ
กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
2. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทีว่ ัดแม่ขัก

1. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้
ความเข้าใจในประเพณีลอยกระทง
2. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีส่วน
ร่ ว มสื บ สานและอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี ล อย
กระทง
3. เด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตาบล
หางดงได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง

-เด็กได้รับเครื่องแต่งกายทุกคน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องแต่ง
-เกิดความมีระเบียบ แสดง
กายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
-เด็ก ผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รู้จักเครื่องนุ่งห่มที่
สถานศึกษากาหนด

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
47.โครงการจัดซื้อ
เพื่อให้โรงเรียนมีครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธ
ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีสาหรับ วาทิตในการร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและ
วงโยธวาทิตโรงเรียน บริการอื่น ๆ
เทศบาลหางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
โรงเรียนมีครุภัณฑ์ดนตรี
โรงเรียนมีครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธ
วงโยธวาทิตในการร่วมกิจกรรมใน วาทิตในการร่วมกิจกรรมใน
โรงเรียนและบริการอื่น ๆ
โรงเรียนและบริการอื่น ๆ

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิตใน
การร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและบริการ
อื่น ๆ

48.แข่งขันทักษะ
วิชาการ

1.ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ของตนเองและสามารถแข่งขันทักษะ
วิชาการกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆ และนอกสังกัด
2. สนับสนุนให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษา
3.ประชาสัมพันธ์การศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์)

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์) ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันศิลปหัต
กรรมนักเรียน, การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคและระดับประเทศ,
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
และอื่นๆ

1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถของตนเองและสามารถแข่งขัน
ทักษะวิชาการกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆ และนอกสังกัด
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
3.เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)

1.นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ของตนเองและสามารถแข่งขัน
ทักษะวิชาการกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และนอกสังกัด
2.ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษา
3.ประชาสัมพันธ์การศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์)

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมคุณภาพของการบริหารการจัดการ
วัตถุประสงค์
โครงการ/
กิจกรรม
ที่ตงั้ ไว้
ผลการดาเนินงาน
1.นิเทศ
เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
กากับ ติดตาม เทศบาลได้มมี าตรฐานในการปฏิบตั ิงาน เทศบาลได้มมี าตรฐานในการ
ประเมินผล
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
พนักงานครู
เทศบาล และ
บุคลากรทาง
การศึกษา
สังกัดเทศบาล
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
2.โครงการ
พัฒนา
บุคลากร

1. เพื่อให้บุคลากรครูได้พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้บุคลากรครูมีเจตคติ และ
ค่านิยมที่ดสี ามารถการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้บุคลากรครูมีคุณธรรม
ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจและถูกต้อง
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน

- ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- ครูมี เจตคติ และค่านิยมที่ดี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ครูมีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วย
ความมั่นใจและถูกต้องส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียน

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดเทศบาลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานปีละ 2 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
เทศบาลได้มมี าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

1. บุคลากรครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องมีศักยภาพในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐาน

- ครูทุกคนได้รบั การอบรม
สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องแล้วนามาพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐาน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ/
ข้อเสนอแนะ

บุคลากรครู เป็น ผู้มี
คุณธรรม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดการ
พัฒนาแก่ผู้เรียน ได้ดี

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
1. เพื่อให้เด็กได้ทราบถึงอันตรายของ
ไข้เลือดออก
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
ปูองกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดได้

ผลการดาเนินงาน
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถ
ควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี
2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ รวมถึงปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนให้ลดน้อยลง

4.โครงการ
ปรับปรุง
เพิ่มเติมห้อง
รับประทาน
อาหาร

เพื่อเพิ่มขยายห้องอาหารให้รองรับกับ
จานวนเด็กที่เพิ่มขึ้นและเด็กได้รับ
ประทานอาหารพร้อมเพรียงกันทุกห้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มห้องอาหาร ได้ห้องอาหารและอาเขตห้องอาหาร
อีก 1 ห้องเพื่อรองรับเด็กเล็กที่
ที่เพิม่ ขึ้นและรองรับจานวนเด็กที่
เพิ่มจานวนมากขึ้น
เพิ่มขึน้ ได้

5.โครงการ
เพิ่มโต๊ะเก้าอี้
ในห้องอาหาร

เพื่อให้เด็กได้มีที่นั่งรับประทานอาหาร
ได้มากขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเก้าอี้สาหรับ
ห้องรับประทานอาหาร จานวน
40 ตัว โต๊ะอาหาร จานวน 5 ตัว

6.โครงการ
ปรับปรุง
อาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และเพื่อ
ความสะดวก ปลอดภัยในการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับปรุง สถานที่มีความปลอดภัยแข็งแรง
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทนทาน ปูองกันแสงแดดในยามที่
ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ พื่ อ ค ว า ม เด็กเล่นเครือ่ งเล่นสนาม
ปลอดภั ย ในการเล่ น เครื่ อ งเล่ น
สนาม

3. โครงการ
รณรงค์
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก

ที่ตั้งไว้
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านร่วมกับกองสาธารณสุข
เทศบาลตาบลหางดงได้เข้ามาตรวจ
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายและ
ปูองกันการแพร่ระบาดในศูนย์

มีจานวนโต๊ะ และเก้าอี้เพิ่มมากขึ้น
ให้เพียงพอต่อจานวนเด็กที่เพิ่มขึ้นได้

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ/
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้า
ตาบลหางดงเป็นศูนย์เด็กเล็ก มาสารวจแหล่งลูกน้ายุงลาย
ที่ ป ล อ ด ภั ย จ า ก โ ร ค อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ไข้เลือดออก

ได้ห้องอาหารอีก 1 ห้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหางดงได้ โต๊ะ 5 ตัว
เก้าอี้นั่ง 40 ตัว

เด็กได้มีที่นั่งรับประทาน
อาหารได้มากขึ้น

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ห ลั งคา อาคารสถานที่ และ
สนามเครื่องเล่น
สภาพแวดล้อมมีความ
เหมาะสม และสะดวก
ปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่น
สนาม

โครงการ/
กิจกรรม
7.โครงการ
ปรับปรุง
ห้องน้าให้
เหมาะสมกับ
เด็ก

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
-เพื่อปรับปรุงห้องน้าห้องส้วมใหม่ให้ได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุง
มาตรฐานและเหมาะสม
ซ่อมแซมห้องน้าในศูนย์เด็กให้อยู่
-เพื่อปรับเปลีย่ นวัสดุอุปกรณ์ห้องน้าห้อง ในสภาพดี ใช้งานได้
ส้วม

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ห้องน้าห้องส้วมได้มาตรฐานและ
เหมาะสมกับเด็กอายุตากว่
่ า 3 ปี

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องน้าได้
มาตราฐานเหมาะกับเด็กอายุ
ต่ากว่า 3 ปี

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ/
ข้อเสนอแนะ

8. โครงการ ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา
จัดซื้อวัสดุ
ปลัก๊ ไฟฟูา สายไฟฟูา สวิทช์ไฟฟูา
ไฟฟูาและวิทยุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับเครื่องรับส่ง
วิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ

ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ได้ จัด ซื้ อ วั ส ดุ ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟู า เพื่ อ ใช้ ซ่ อ มแซมไฟฟู า ใน ไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สายไฟฟูา สวิทช์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไฟฟูา อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องขยาย
เสียง ฯลฯ

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาล
ต าบลหางดงมี วั ส ดุ ไ ฟฟู า
เพี ย งพอต่ อ การใช้ ง านและ
เพี ย งพอต่ อ การซ่ อ มแซม
ไฟฟูาในศูนย์เด็ก

-

9. โครงการ วัสดุงานบ้านงานครัวเช่น แปรง ไม้กวาด
จัดซื้อวัสดุงาน ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม
บ้านงานครัว ผงซักฟอก น้ายาล้างห้องน้า ฯลฯ
สาหรับใช้ทาความสะอาดอาคารเรียน
ต่าง ๆ
10. โครงการ เพื่อจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ ได้แก่ ยาตารา
จัดซื้อวัสดุ
หลวง ฯลฯ
วิทยาศาสตร์
หรือ
การแพทย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หางดงมีวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อ
ใช้สาหรับทาความสะอาดอาคาร
เรียน

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาล
ต าบลหางดงมี วั ส ดุ ง านบ้ า น
งานครั ว เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ ท า
ความสะอาดอาคารเรียน

-

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาล
ต า บ ล ห า ง ด ง มี ย า แ ล ะ
เวชภัณ ฑ์และอุปกรณ์ ในการ
ปฐมพยาบาลที่มีคุณภาพและ
เพี ย งพอไว้ ใ นใช้ ใ นการปฐม
พยาบาลภายในศูนย์เด็ก

-

วัสดุงานบ้านงานครัวเช่น แปรง ไม้
กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม
ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ายาล้าง
ห้องน้า ฯลฯ สาหรับใช้ทาความ
สะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล เพื่อจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ ได้แก่ ยา
หางดงมี ย าและเวชภั ณ ฑ์ แ ละ ตาราหลวง ฯลฯ
อุ ป กรณ์ ใ นการปฐมพยาบาลที่ มี
คุ ณ ภาพและเพี ย งพอไว้ ใ นใช้ ใ น
การปฐมพยาบาลภายในศูนย์เด็ก

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
11.โครงการ
- โรงเรียนมีระบบงานสาร
พัฒนาระบบ
บรรณ งานการเงินและพัสดุที่
การบริหาร
ได้รับการปรับปรุงให้มีความ
จัดการ
คล่องตัว ถูกต้องตามระเบียบ
โรงเรียน
อานวยความสะดวกต่อ
โรงเรียน และนักเรียน
บุคลากร ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูเ้ ข้ามาติดต่อมีความพึง
พอใจ
12.โครงการ เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุก ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ โรงเรียนมีการจัดทา
จาทา
คนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทา
คนมีความรู้ ความเข้าใจในการ
มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนร่วมจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผน
แผนแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษาและ การประจาปีและร่วมจัดทาแผนให้สาเร็จ แผนปฏิบัติการประจาปีและร่วม
งบประมาณและแผนปฏิบัติ
แผนปฏิบัติ
จัดทาแผนให้สาเร็จ
การประจาปีการศึกษาทีเ่ กิด
การประจาปี
จากการมีส่วนร่วมและได้
มาตรฐาน
13. โครงการ เพื่อจัดหาโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนให้เพียงพอ นักเรียนมี โต๊ะ เก้าอีเ้ พียงพอต่อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนให้เพียงพอ โรงเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
จัดหาโต๊ะเก้าอี้ ต่อจานวนนักเรียน
จานวนนักเรียน
ต่อจานวนนักเรียน
เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
นักเรียน
14. โครงการ
สร้างรั้วรอบ
อาคารเรียน

ที่ตั้งไว้
1. เพื่อปรับปรุงงานสารบรรณให้มีความ
คล่องตัวถูกต้องตามระเบียบ
2. เพื่อปรับปรุงงานการเงินการบัญชีให้
มีความคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบ
3. เพื่อปรับปรุงงานพัสดุให้มีความ
คล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบ

ผลการดาเนินงาน
- งานสารบรรณให้มคี วามคล่องตัว
ถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น
- งานการเงินการบัญชีให้มีความ
คล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบ
- งานพัสดุให้มีความคล่องตัวและ
ถูกต้องตามระเบียบ

ที่ตั้งไว้
1. โรงเรียนมีระบบงานสารบรรณ
งานการเงินการบัญชีและพัสดุได้รบั
การปรับปรุงมีความคล่องตัว ถูกต้อง
ตามระเบียบ

เพื่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลหางดงให้มีความ
ปลอดภัยต่อตัวเด็กและทรัพย์สินของ
ทางราชการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หางดงให้มีความปลอดภัยให้กับ
เด็กและทรัพย์สินของทางราชการ

มีรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความปลอดภัยต่อตัวเด็กและ
ทรัพย์สินของทางราชการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วรอบ
อาคารเรียน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ/
ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนมีระบบงานสารบรรณ
งานการเงินและพัสดุที่ถูกต้อง
ตามระเบียบและอานวยความ
สะดวกให้งานการเรียนการ
สอนดาเนินไปได้ด้วยดี

โครงการ/
กิจกรรม
15. พัฒนา
ข้าราชการครู
ของโรงเรียน
สังกัด อปท.

16.ฝึกอบรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อให้ข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทต.หางดง มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถทางานด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรมของศูนย์
หลักสูตรการจัด พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทต.หางดง มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถทางานด้านการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทต.หางดง มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถทางานด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้าราชการครูของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.หางดงมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถทางานด้าน
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมให้ จัดส่งบุคลากรสังกัดกองการศึกษาเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัด
เด็กมีสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
พัฒนาการสมวัยรวมทั้งมีสุขจิตที่ดี กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้า
ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการ
จัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ/
ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการ
สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา
2. โครงการจัด
ฝึกอบรมครู
เรื่อง ICT

3. โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
และปริ้นเตอร์
3. โครงการ
ติดตั้ง
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีการเล่น
ครูผดู้ ูแลเด็ก จานวน ๔ คน
ได้รับการพัฒนาในระบบงาน
สารสนเทศ (ICT) และนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในหลักสูตรการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เครื่องคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

มีแหล่งการเรียนรู้ของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีการ
เล่น
ค รู ใ น ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
เทศบาลตาบลหางดงมี ค วามรู้
และทั ก ษะในการในการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ตามทักษะ ICT

ร้อยละ 90 ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่เข้ามาเล่นในสนามเด็ก
เล็กสร้างปัญญา
ครูผดู้ ูแลเด็ก จานวน ๔ คน
ได้รับการพัฒนาในระบบงาน
สารสนเทศ (ICT) และนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ใน
หลักสูตรการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหางดงมีสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา
ครู ในศู น ย์ พั ฒ นา เด็ กเ ล็ ก
เทศบาลตาบลหางดงมี ความรู้
และทั ก ษะในการในการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ตามทักษะ ICT

ครูผดู้ ูแลเด็ก สามารถ
ประยุกต์ความรู้และนามา
พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการ
สอน

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาล
ต าบลหางดงมี ค อมพิ ว เตอร์
และปริ้นเตอร์ใช้ภายในศูนย์เด็ก
อย่างละ 1 เครื่อง
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาล
ต า บ ล ห า ง ด ง มี ก า ร ติ ด ตั้ ง
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ได้เครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้น
เตอร์ เพิ่มอย่างละ ๑ เครื่อง ให้ครู
มาไว้ใช้สาหรับทางานให้บรรลุ
เปูาหมาย
เด็กและครูทั้งหมดมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถสืบค้นข้อมูลบน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต (ทั้งระบบ Lan และ
Wifi)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหางดงได้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ๑ เครื่อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหางดงได้รับการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
จานวน 1 จุด

เพื่อให้เด็ก ครูและบุคลากรมีแหล่งศีกษา
ค้นคว้าหาความรู้และเพิ่มประสบการณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โครงการ
เพื่อให้ห้องเรียนสามารถมีการจัดการเรียน ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ได้ ท าการ มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ในการบริการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ การสอนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
จัดซื้อโทรทัศน์จานวน 1 เครื่อง จัดการภายในศูนย์เด็กเล็กอย่าง
โทรทัศน์
เพียงพอ
5. โครงการ
เพื่อให้ห้องเรียนสามารถมีการจัดการเรียน ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ได้ ท าการ มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ในการบริการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ การสอนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
จัดซื้อเครื่องเล่น VCD
จัดการภายในศูนย์เด็กเล็กอย่าง
เครื่องเล่น VCD
เพียงพอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีโทรทัศน์
จานวน 1 เครื่อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่อง
เล่น VCD 2 เครื่อง

ครูและบุคลากรมี
แหล่งศีกษาค้นคว้าหา
ความรู้เกี่ยวกับกสนเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/
กิจกรรม
6. โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
7.โครงการ
ห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู้

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผง
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก การจั ด ซื้ อ
หมึก ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แปูนพิมพ์ วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
เม้าส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเมนบอร์ด ทางานธุรการภายในศูนย์เด็ก
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ
1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสยั รักการอ่าน
2. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
การคิดวิเคราะห์จากการอ่าน
3. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
4. เพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาและ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง

-นักเรียนมีนสิ ัยรักการอ่านและ
ใฝุหาความรู้อยู่เสมอ
-นักเรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และการคิดวิเคราะห์จากการ
อ่าน
-นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
-นักเรียนมีทักษะการแสวงหา
และเรียนรูด้ ้วยตนเอง
8.โครงการ
1. เพื่อปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มี - โรงเรียนมีสื่อการเรียนการ
พัฒนาสื่อ
ประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพพร้อมใช้งาน สอนที่มีประสิทธิภาพและมี
เทคโนโลยี
2. เพื่อให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอน คุณภาพพร้อมใช้งานที่
สารสนเทศและ บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้
หลากหลาย
นวัตกรรมทาง 3. เพื่อให้ครูผู้สอนมีสื่อการเรียนทีม่ ี
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
การศึกษา
คุณภาพ
สอนบรรลุตามจุดประสงค์การ
4. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตาม
เรียนรูโ้ ดยใช้สื่อการเรียนการ
ศักยภาพ
สอนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
- ครูมีสื่อการเรียนทีด่ ีมีคณ
ุ ภาพ
ตรงตามมาตรฐานในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น ผงหมึก ตลับหมึก แผ่นกรอง
แสง แปูนพิมพ์ เม้าส์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูลเมนบอร์ด
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
2. นักเรียนมีนิสยั รักการอ่านและ
ใฝุหาความรู้อยู่เสมอ ได้คิด
วิเคราะห์สามารถนาคุณธรรม
จริยธรรมที่ได้จากการอ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน รู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์กบั ตัวเอง

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี วั ส ดุ มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิว เตอร์ เพี ย งพอต่อ การ อย่างครบถ้วน เพียงพอต่อ
ใช้งานธุรการภายในศูนย์เด็ก การใช้งาน

1. ครูและนักเรียนทุกคนมีสื่อใช้
ในการเรียนการสอน
2. ครูได้จดั กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และนักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ

- ครูและนักเรียนทุกคนมีสื่อ
การเรียนการสอน เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมทาง
การศึกษาให้ครูและนักเรียนได้
ใช้ เช่น เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์, ระบบห้อง
คอมพิวเตอร์, โปรแกรม
คอมพิวเตอร์, เครื่องถ่าย
เอกสาร, ระบบเครื่องเสียงใน
ห้องปฏิบัติการทางภาษาทีม่ ี
คุณภาพ

- นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ โรงเรียนมีห้องสมุดที่มี
ในเข้าร่วมโครงการ
คุณภาพเป็นแหล่งศึกษา
- ห้องสมุดจัดกิจกรรมที่
ค้นคว้าให้แก่นักเรียน
หลากหลายน่าสนใจ มี
หนังสือเพียงพอสามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนสิ ัยรัก
การอ่านและใฝุหาความรู้ อยู่
เสมอ
ครูและนักเรียน ทุกคนมี
สื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพใช้ใน
การเรียนการสอน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

- นักเรียนผ่านมาตรฐานการ
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนที่ดีขึ้น และได้รับการ
พัฒนาให้เกิดทักษะอย่างเต็ม
ศักยภาพ
9.โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม

1. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุม้ ค่าที่สดุ
2. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อ
นักเรียนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
3. เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการจัด
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

10.โครงการ
เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
ปรับปรุง/
อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพดีแข็งแรง
ซ่อมแซมอาคาร และปลอดภัย
เรียนและอาคาร
ประกอบ

- โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ที่เหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ เพียงพอ
- โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่
สะอาด เพียงพอ มีคณ
ุ ภาพและ
มีความปลอดภัยสามารถบริการ
นักเรียนชุมชน ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
ได้
- โรงเรียนมีการจัดห้องเรียน จัด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบให้อยู่ใน
สภาพดีแข็งแรงและปลอดภัย

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

- ครูทุกคนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพและนักเรียน
ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
1. จัดสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2.จัดซื้อจัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจา
ห้องเรียนและอาคารสถานที่
3. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่
เหมาะสม เพื่อบริการนักเรียน
ชุมชน และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง

- โรงเรียนมีการสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่
ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
- ห้องเรียนและอาคารสถานที่
มีครุภณ
ั ฑ์ประจาห้องที่
เพียงพอและเหมาะสม
- โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่
เหมาะสม เพื่อบริการนักเรียน
ชุมชน และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง

โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบอยู่ในสภาพดีแข็งแรง
และปลอดภัยทีเ่ หมาะสมเพื่อ
บริการแก่นักเรียน

โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบอยู่ในสภาพดี
แข็งแรงและปลอดภัยที่
เหมาะสมเพื่อบริการแก่
นักเรียน

โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่
เหมาะสม เพื่อบริการ
นักเรียนชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยคานึงถึง
ประโยชน์และความคุ้มค่า
ที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

1. โครงการพัฒนา
ความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
กรรมการ
การศึกษาของ
เทศบาลตาบลหาง
ดง

เพื่อให้คณะกรรมการการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดงมีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและได้รับการพัฒนาความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

2.โรงเรียน
ผู้ปกครอง

1.เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจพฤติกรรมเด็กและสามารถ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยได้
2.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท
และทัศนคติในการจัดการศึกษาเพื่อ
ชีวิตและมีงานทาเพื่อการปฏิรปู
การศึกษา
3.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครองในการพัฒนา
เด็กรับทราบกลไกปัญหาและพัฒนาการ
เด็กตามช่วงวัย

ผลการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลหางดงได้รับความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดงใน
การจัดการศึกษาและบริหาร

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 80
ให้ความร่วมมือในการบริหาร
สถานศึกษา

คณะกรรมการการศึ ก ษาและ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐ า น แ ล ะ ค ณ ะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลต าบลหางดงมี ส่ว น
ร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาและ
ได้ รั บ การพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง
อย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

จัดการประชุมผู้ปกครองและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา
ของโรงเรี ย นเทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์)

สถานศึกษา

1.ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจพฤติกรรมเด็กและ
สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กตาม
ช่วงวัยได้
2.เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท
และทัศนคติในการจัดการศึกษาเพื่อ
ชีวิตและมีงานทาเพื่อการปฏิรปู
การศึกษา
3.สร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครองในการพัฒนา
เด็กรับทราบกลไกปัญหาและ
พัฒนาการเด็กตามช่วงวัย
3. โครงการให้
1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู 1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู
ความรูผ้ ู้ปกครอง และผู้ปกครอง
และผู้ปกครอง
เด็กเล็กศูนย์
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนาเด็ก 2. เพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
3. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ 3. ผู้ ป กครองได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก
ดาเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก
4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ แลกเปลี่ ย น 4. ผู้ปกครองได้ แลกเปลี่ยนความ

สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดประชุม
ผู้ปกครองเพิ่มพูนความรู้ในการ
ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็ก
พัฒนาเด็กผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
เล็ก
การดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
โครงการ/
กิจกรรม
4. โครงการ
ฝึกซ้อมภัยพิบัติ
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
6. โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพร่
7. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศพด.

คิดเห็นซึ่งกันและกัน
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ให้ ครูและเด็ก
ครูและเด็ก รูจ้ ักการเอาตัวรอดจาก
รู้จักการเอาตัวรอดจากเกิดภัยพิบตั ิทาง เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติได้ และครู
ธรรมชาติได้ และครูสามารถใช้อุปกรณ์ สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น
ดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ รู้ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ รู้และเข้าใจ
และเข้าใจขั้นตอนการปูองกัน และ
ขั้นตอนการปูองกัน และระงับ
ระงับอัคคีภัยในอาคาร
อัคคีภัยในอาคาร
เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดซื้อวัสดุ
ฟิล์มสไลด์ รูปสี หรือขาวดา ที่ได้จาก
โฆษณาและเผยแพร่ใช้ภายในศูนย์
การล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ม้วนเทป
วีดีโอ ฯลฯ
เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามี
เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในงานการ
บทบาทมีส่วนร่วมในงานการบริหาร
บริหารวิชาการ งานบุคคล งาน
วิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ
งบประมาณ งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ให้ ครูและเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
รู้จักการเอาตัวรอดจากเกิดภัยพิบตั ิ ตาบลหางดงจัดการฝึกซ้อมภัย ความร่วมมือในการดูแล
ทางธรรมชาติได้ และครูสามารถใช้ พิบัติภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และฝึกสอนการปฏิบัติที่
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิด
ถูกวิธี
เหตุไฟไหม้ รู้และเข้าใจขั้นตอนการ
ปูองกัน และระงับอัคคีภยั ในอาคาร
เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดซื้อวัสดุ
ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสี หรือขาวดา ที่ โฆษณาและเผยแพร่ใช้ภายใน
ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ศูนย์
ม้วนเทป วีดีโอ ฯลฯ
ศพด.มีมาตรฐานการศึกษาและมี
คณะกรรมการบริหารเข้ามามี เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน
บทบาทส่วนร่วมในการบริหาร ได้รับการส่งเสริมและ
ต่อไป
จัดการการศึกษาของ ศพด.
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยและมาตราฐาน
การศึกษา

วัตถุประสงค์
โครงการ/
กิจกรรม

ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ทีต่ ั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

8. โครงการ
อบรมเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ด้าน
การจัดการศึกษา
ของท้องถิ่นให้แก่
บุคลากร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้
ความสามารถและมีแนวคิดที่กว้างไกล
สามารถสนองต่อนโยบายในการพัฒนาและ
ปรับปรุงในด้านการศึกษาให้ก้าวสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและแลกเปลี่ยนทัศนะ
คติในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมการใน
พัฒนาทางด้านการศึกษาของท้องถิ่น

1. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้
ความสามารถและมีแนวคิดที่กว้างไกล
สามารถสนองต่อนโยบายในการพัฒนา
และปรับปรุงในด้านการศึกษาให้ก้าวสู่
การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
2.ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและแลกเปลี่ยน
ทัศนะคติในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมการ
ในพัฒนาทางด้านการศึกษาของ
ท้องถิ่น

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการการศึกษาเทศบาล
ตาบลหางดง คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหาง
ดง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จานวน 155 คน

9.โครงการอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในการ
เป็นเจ้าภาพการ
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ระดับภาค

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคเหนือ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
ประสบการณ์ ใ นการเป็ น เจ้ า ภาพในการ
จั ด การแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ ระดั บ
ภาคเหนือ

1. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการเป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด การ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ ระดั บ
ภาคเหนือ
2. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรีย นรู้ถึ ง
ประสบการณ์ในการเป็นเจ้าภาพในการ
จั ด การแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ
ระดับภาคเหนือ
3. ผู้เข้าอบรมนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และนาไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาทางด้านการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป

1. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการเป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด การ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ ระดั บ
ภาคเหนือ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และนาไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาทางด้านการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตาบลหางดง
จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่นให้แก่บุคลากร และมี
ผูเ้ ข้าร่วม จานวน 155 คน

เทศบาลตาบลหางดงได้เข้า
ร่วมการอบรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์ในการเป็น
เจ้าภาพการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาค ณ
เทศบาลนครเชียงราย อาเภอ
2 . ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประสบการณ์ ใ นการเป็ น เจ้ า ภาพใน
การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ
3. ผู้เข้าอบรมนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ
นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทางด้านการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

โครงการ/กิจกรรม
10. โครงการอบรม
สัมมนา"การจัดระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตาม
กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561"

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

1 เพื่ อให้ผู้ บริ หารหรือ ผู้รั บผิ ดชอบ เกี่ ย วกั บ
การจั ด การประกั น คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา
สังกั ดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้
ความเข้ า ใจระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
ตนเอง
2 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจั ด ท าระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึก ษา ระดั บการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานของ
ตนเองได้
3 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถประเมินคุณภาพมาตรฐานตามระบบ
ประกั น การจัด การศึ ก ษาระดั บการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานของตนเองได้

1 ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การจั ด การประกั น คุ ณ ภาพของ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น ให้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจ
ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานของตนเอง
2 ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถจั ด ท าระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
ตนเองได้
3 ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถประเมินคุณภาพ
มาตรฐานตามระบบประกั น การจั ด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของตนเองได้

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหางดงได้จดั ส่ง บุคลากร
เกี่ยวกับการจัดการประกัน
เข้าร่วมการอบรมจานวน 3 คน ได้แก่
คุณภาพ เข้าร่วมอบรม โครงการ 1. นางสาวอัมพิกา สุวรรณจันทร์
อบรมสัมมนา"การจัดระบบ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2. นางสาววีรยา ศิรินาม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
3. นางสาวพรพรรณ ทิวสระแก้ว
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
การศึกษา พ.ศ.2561"

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

11. โครงการอบรม
สัมมนา"การจัดระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตาม
กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561"

1 เพื่ อให้ผู้ บริ หารหรือ ผู้รั บผิ ดชอบ เกี่ ย วกั บ
การจั ด การประกั น คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา
สังกั ดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้
ความเข้ า ใจระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษา ระดับปฐมวัยของ
ตนเอง
2 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจั ด ท าระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับปฐมวัยของตนเองได้
3 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของ
สถานศึกษาสังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถประเมินคุณภาพมาตรฐานตามระบบ
ประกันการจัดการศึกษาระดับการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย

1 ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การจั ด การประกั น คุ ณ ภาพของ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น ให้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจ
ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึ ก ษาระดั บการศึก ษา ระดั บ
ปฐมวัยของตนเอง
2 ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถจั ด ท าระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ระดับปฐมวัยของตนเองได้
3 ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถประเมินคุณภาพ
มาตรฐานตามระบบประกั น การจั ด
การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษา ระดั บ
ปฐมวัย

ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการประกัน
คุณภาพ เข้าร่วมอบรม โครงการ
อบรมสัมมนา"การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561"

12. โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลที่รับผิดชอบ
งานด้านกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน กีฬา
และนันทนาการ
ประจาปี พ.ศ.2563

เพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานให้กับบุคลากร
ของเทศบาลที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นกิ จ กรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการให้
มีค วามรู้ ความเข้ าใจ ทัก ษะกระบวนการใน
การจั ด กิ จ กรรมกี ฬ าและนั น ทนาการให้
สอดคล้ อ งตามแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ 6 (พ.ศ.2560 - 2564) รวมทั้ ง
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

บุคลากรของเทศบาลที่รับผิดชอบ
งานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน กีฬาและนันทนาการให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการในการจัดกิจกรรมกีฬา
ให้มีศักยภาพการทางานมากขึ้น

นักสันทนาการ นักวิชาการศึกษา
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับ
การฝึกอบรบอย่างน้อย 1 คน

ผลการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลหางดงได้จดั ส่งบุคลากร
ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จานวน
1 คน ได้แก่
นางสาวพรพรรณ ทิวสระแก้ว
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

เทศบาลตาบลหางดงได้จดั ส่งบุคลากร
ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จานวน
1 คน ได้แก่ นายดนัย ผักหวาน
ตาแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความหลากหลายของกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้
1.จัดการแข่งขันกีฬา 1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
และการส่งนักกีฬา
ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพ
เข้าร่วมการแข่งขัน
พลานามัยทีส่ มบูรณ์แข็งแรงทั้ง
กีฬาของ อปท.
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความ
สามัคคีการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการ
ออกกาลังกาย และเล่นกีฬาให้กับ
เยาวชนและประชาชน
2.แข่งขันฟุตบอล
เทศบาลตาบล
หางดงคัพ ประเภท
เยาวชนและ/หรือ
ประชาชนทั่วไป
3.ฝึกอบรมและ
แข่งขันว่ายน้า
เยาวชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะใน
การแข่งขันฟุตบอล

1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพพลานามัยทีส่ มบูรณ์
แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความ
สามัคคีการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการ
ออกกาลังกาย และเล่นกีฬาให้กับ
เยาวชน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
1.เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ
2.ให้มสี ่วนร่วม ความสามัคคีการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีต่อการออกกาลังกาย
และเล่นกีฬาให้กับเยาวชนและ
ประชาชน

ที่ตั้งไว้
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ในเขตเทศบาลในหลายๆ
ประเภทกีฬา เช่น ฟุตบอล
วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ
ฟุตซอล เปตอง ฯลฯ
ตลอดจนการคัดเลือกเพื่อส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ผลการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลหางดงจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท.

เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ
แข่งขันฟุตบอลเทศบาลหางดงคัพ

จัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาล
ตาบลหางดงคัพ ประเภท
เยาวชน

เทศบาลตาบลหางดงได้
จัดการแข่งขันฟุตบอล
เทศบาลตาบลหางดงคัพ

1.เยาวชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่ มบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
2.เยาวชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วม
ความสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการ
ออกกาลังกาย และเล่นกีฬาให้กับ
เยาวชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในโครงการ เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ เงินรางวัล ฯลฯ

เทศบาลตาบลหางดงจัด
ฝึกอบรมและแข่งขันว่ายน้า
เยาวชน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
4.ต่อเติมอาคารศูนย์ 1.เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ส่งเสริมสุขภาพแบบ แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสม
ผสมผสานด้าน
และขยายโอกาสทางการศึกษาให้
วิทยาศาสตร์การกีฬา ทั่วถึง
เทศบาลตาบลหางดง 2.เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม
หมู่ที่ 4 ต.หางดง
ต่างๆของกลุ่มชุมชน
3.เพื่อใช้เป็นสถานที่ทากิจกรรมของ
นักเรียนศพด. และโรงเรียนเทศบาล
หางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)

ผลการดาเนินงาน
1.เสริมสร้างสภาพแวดล้อม
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสม
และขยายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึง
2.ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม
ต่างๆของกลุ่มชุมชน
3.ใช้เป็นสถานที่ทากิจกรรมของ
นักเรียนศพด. และโรงเรียนเทศบาล
หางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)

ที่ตั้งไว้
ก่อสร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น
หลังคาซีแพ็คโมเนีย
ความกว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร และทางเชื่อม
ยาว 3.50 เมตร
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
220.46 ตารางเมตร

ผลการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลหางดงต่อเติม
อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
แบบผสมผสานด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทศบาลตาบลหางดง หมู่ที่ 4
ต.หางดง

5.โครงการแข่งขันฟุต 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมนักกีฬาใน
ซอลเด็กและเยาวชน ท้องถิน่
อายุไม่เกิน 16 ปี
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกัน
ทางานเป็นหมู่คณะ สร้างความ
สามัคคีระหว่างกัน
4.เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมี
สุขภาพแข็งแรง และสุขภาพจิตทีด่ ี
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์
6. โครงการจัดส่ง

1.สนับสนุนนักกีฬาในท้องถิ่น
2.เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพ
ติด
3.เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันทางาน
เป็นหมู่คณะ สร้างความสามัคคี
ระหว่างกัน
4.เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีสุขภาพ
แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี

เยาวชนในเขตเทศบาลตาบล
หางดงได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและมีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง

เยาวชนในเขตเทศบาลตาบล
หางดงได้เข้าร่วมโครงการ
แข่งขันฟุตซอลเด็กและ
เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหางดงสามารถจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหางดงมีการพัฒนาอย่าง
สมดุลและเป็นระบบต่อเนื่อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหางดงได้จดั ส่งเด็กเล็ก
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
อนุบาล ที่เทศบาลตาบล
หารแก้ว

นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอนุบาล

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหาง
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดงให้ได้ ดงมีเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลมีการ
2.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลมี พัฒนาอย่างสมดุลและเป็นระบบ
การพัฒนาอย่างสมดุลและเป็นระบบ
ต่อเนื่องเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน
ต่อเนื่องเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความหลากหลายจองกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

1. โครงการค่ายพัฒนา 1. เพื่อปลูกจิตสานึกเด็กและเยาวชนให้ 1. ปลู ก จิ ต ส านึ ก เด็ ก และเยาวชนให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กและเยาวชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับ
ภาคเหนือ

ดารงตนในศีลธรรมอันดี
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก และ
เยาวชนมี ภ าวการณ์ เ ป็ น ผู้ น าและผู้
ตามที่ดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
3. เพื่ อ ให้ เ ด็ก และเยาวชนเห็ นคุ ณ ค่ า
ของศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี ค วามภาคภู มิ ใ จใน
ประวัติ ศาสตร์ ชาติไทย พร้อ มอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เข้ า ใจแนวทางปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปปรับใช้
ในการดาเนินชีวิตได้
5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ยุคทุนนิยมสื่อเทคโนโลยีไร้พรมแดน
6. เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด

ดารงตนในศีลธรรมอันดี
2. สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก และเยาวชนมี
ภาวการณ์เ ป็น ผู้น าและผู้ ตามที่ดี มีจิ ต
อาสาช่วยเหลือสังคม
3. เด็ ก และเยาวชนเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ ง ถิ่ น มี ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น
ประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เด็ ก เข้ า ใจแนวทางปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงและนาไปปรับใช้ใน
การดาเนินชีวิตได้
5. เด็ ก และเยาวชนรู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ยุคทุนนิยมสื่อเทคโนโลยีไร้พรมแดน
6. เด็ ก และเยาวชนห่ า งไกลจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด

โรงเรียนในสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 17 จังหวัด
ภาคเหนือ และครูหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ติดตามดูแลเด็กและผู้
สังเกตการณ์ จานวนประมาณ
400 คน

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 17
จังหวัดภาคเหนือ และครูหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามดูแลเด็กและผู้
สังเกตการณ์ จานวนประมาณ
400 คน เข้าร่วมโครงการค่าย
พัฒนาเด็กและเยาวชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคเหนือ

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
โครงการ/
กิจกรรม
1.กองทัพธรรม
สัญจร

2.การจัดงานสืบ
ฮีต สานฮอย
ตามรอยวิถี
ล้านนา

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนของ
พระพุทธศาสนามากขึ้น

1.เพื่อเป็นการส่งเสริม และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง
ของชาวล้านนาให้สืบไป
2.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประเพณี
สงกรานต์ล้านนาตามจารีตประเพณี
ที่ถูกต้องงดงาม
3.เพื่อมุ่งเน้นให้อนุชนรุ่นหลังได้
ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตนเอง
4.เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณและญาติผู้ใหญ่
ที่เคารพ
5.เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร ภาครัฐ และ
เอกชนได้มีความสามัคคีในหมู่คณะ
และมีการรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน
ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจใน

ผลการดาเนินงาน
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนของ
พระพุทธศาสนามากขึ้น

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
จัดธรรมสัญจรในวันสาคัญ
ทางศาสนาไปแต่ละวัด
ในเขตเทศบาลตาบลหางดง
ได้แก่ - วัดประสาทธรรม
- วัดทรายมูล
- วัดกาแพงงาม
- วัดสุวรรณประดิษฐ์
1.ส่งเสริม และสืบสานประเพณี
เทศบาลตาบลหางดงจัดขึ้น
สงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองของชาว
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ล้านนาให้สืบไป
เช่น กิจกรรมถนนคนเดิน
2.เฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์
เส้นทางสู่วัฒนธรรม ,
ล้านนาตามจารีตประเพณีที่ถูกต้อง การประกวดขบวนแห่
3.มุ่งเน้นให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนัก วัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้าน
และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
, การประกวดฟูอนเล็บ ,
ประเพณีอันดีงามของตนเอง
การประกวดร้องเพลงไทย
4.แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี ลูกทุ่งฯ ฯลฯ
พระคุณและญาติผู้ใหญ่ที่เคาร
5.ให้ราษฎร ภาครัฐ และเอกชนได้มี
ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีการ
รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึง
คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิด
ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ของตน

ผลการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลหางดงดาเนิน
จัดโครงการกองทัพธรรม
สัญจร

ประชาชนในเขตอาเภอหาง
ดงตลอดจนประชาชนในเขต
อาเภอใกล้เคียง ได้ร่วมกัน
สืบสานประเพณี และร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาล
ตาบลหางดงจัดขึ้น
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ
ดังนี้เช่น กิจกรรมถนนคน
เดินเส้นทางสู่วัฒนธรรม ,
การประกวดขบวนแห่
วัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้าน
, การประกวดฟูอนเล็บ ,
การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งฯ ฯลฯ

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

โครงการ/
กิจกรรม
3.จัดงาน
มหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ
อาเภอหางดง

4.จัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี
และประเพณี
ท้องถิ่น
อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
1.เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ
อาเภอหางดง และจังหวัดเชียงใหม่
2.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานราชการ อปท. และประชาชน
ในพื้นที่
3.เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของอาเภอ
หางดงและเศรษฐกิจโดยรวมของ
จังหวัดเชียงใหม่
4.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.เพื่อเป็นการแสดงออกและอนุรกั ษ์
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

ผลการดาเนินงาน
1.เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ
อาเภอหางดง และจังหวัดเชียงใหม่
2.การมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานราชการ อปท. และ
ประชาชนในพื้นที่
3.เสริมสร้างเศรษฐกิจของอาเภอ
หางดงและเศรษฐกิจโดยรวมของ
จังหวัดเชียงใหม่
4.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.การแสดงออกและอนุรักษ์
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

ที่ตั้งไว้
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอหางดง

1.เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วม
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนไทยทั้งชาติ
2.เพื่อเกิดการรวมพลังสมานสามัคคีของ
ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทุกหมู่เหล่า
3.เพื่อส่งเสริมทานุบารุงศาสนาวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป

1.ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วม
อุดหนุนที่ทาการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
ปกครองอาเภอหางดง
สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
2.เกิดการรวมพลังสมานสามัคคีของ
ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่า
3.ทานุบารุงศาสนาวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป

ผลการดาเนินงาน
อาเภอหางดงได้รับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาลเพื่อใช้
ในการจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับอาเภอหางดง

อาเภอหางดงได้รับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาลเพื่อใช้
ในการจัดงานพระราชพิธี
และประเพณีท้องถิ่นอาเภอ
หางดง

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

โครงการ/
กิจกรรม
5. โครงการสืบ
สาน อนุรักษ์
ประเพณียี่เป็ง

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
1.เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
หางดงและพื้นที่ใกล้เคียงรู้จักประเพณียี่
เป็ง
2.เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งให้
คงอยู่กับท้องถิ่นสืบไป
3.เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตาบลหางดง
และตลาดสดเทศบาลตาบลหางดงเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้มา
หางดงและพื้นที่ใกล้เคียงรู้จัก
ใช้บริการตลาดสดเทศบาลตาบล
ประเพณียี่เป็ง
หางดงประมาณ 3,000 คน
2.อนุรักษ์ประเพณียี่เป็งให้คงอยู่กบั
ท้องถิ่นสืบไป
3.เทศบาลตาบลหางดงและตลาดสด
เทศบาลตาบลหางดงเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง

ผลการดาเนินงาน
ประชาชนในเขตเทศบาล
และผูม้ าใช้บริการตลาดสด
เทศบาลตาบลหางดง
ประมาณ 3,000 คน ได้
รู้จักประเพณียเี่ ป็งและสืบ
สานประเพณียี่เป็งให้คงอยู่
กับท้องถิ่นสืบไป

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ/ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพการให้บริการของกองการศึกษา
กลยุทธ์ 6.1 จัดหาปัจจัยที่เอื้อต่อการให้บริการของกองการศึกษา
โครงการ/
กิจกรรม
1.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร
สังกัดกอง
การศึกษา

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานการศึกษาแผนพัฒนา
สี่ปีและแผนที่เกี่ยวข้อง
2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานการศึกษา
แผนพัฒนาสี่ปีและแผนที่
เกี่ยวข้อง
2 ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ที่ตั้งไว้
บุคลากรสังกัดกองการศึกษา
และผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน
ประมาณ 80 คน ประกอบด้วย
- นายกเทศมนตรี
- รองนายกเทศมนตรี
- ปลัดเทศบาล
- ผู้อานวยการกองและหัวหน้า
ฝุายทุกกอง
- นักวิชาการศึกษา
- ผู้อานวยการโรงเรียน
- รองผู้อานวยการโรงเรียน
- ครู – ครูผู้ช่วย โรงเรียน
เทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์)
- ครู – ครูผู้ช่วยผูด้ ูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หางดง
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หางดง
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานสังกัด
กองการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
บุคลากรสังกัดกองการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง จานวนประมาณ 80
คน ประกอบด้วย
- นายกเทศมนตรี
- รองนายกเทศมนตรี
- ปลัดเทศบาล
- ผู้อานวยการกองและหัวหน้าฝุาย
ทุกกอง
- นักวิชาการศึกษา
- ผู้อานวยการโรงเรียน
- รองผู้อานวยการโรงเรียน
- ครู – ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาล
หางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
- ครู – ครูผู้ช่วยผูด้ ูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหาง
ดง
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหางดง
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานสังกัดกอง
การศึกษา
เข้าร่วมโครงการเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสังกัดกองการศึกษา

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ/
ข้อเสนอแนะ

บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 กองการศึ ก ษา เทศบาลต าบลหางดง
มียุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ
1.2 ส่งเสริมคุณภาพของการบริหาร
การจัดการศึกษา

- เทศบาลตาบลหางดง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนเทศบาล หางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์)

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้
ทันสมัย

- เทศบาลตาบลหางดง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนเทศบาล หางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์)

3. ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม

3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

- เทศบาลตาบลหางดง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนเทศบาล หางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์)
- เทศบาลตาบลหางดง

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความ
4.1 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
หลากหลายของกีฬาและนันทนาการ 4.2 ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
5. ยุทธศาสตร์การทานุบารุงศาสนา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพการ
ให้บริการของกองการศึกษา

5.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี

- เทศบาลตาบลหางดง

6.1 จัดหาปัจจัยที่เอื้อต่อการให้บริการ - เทศบาลตาบลหางดง
ของกองการศึกษา

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 กองการศึกษา เทศบาลตาบลหางดงมีโครงการ/กิจกรรมจาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและกลยุทธ์
ของกองการศึกษา ดังนี้

๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ (บาท)

48

14,832,835

48

14,502,835

48

16,002,835

48

14,502,835

48

14,502,835

58,340,940

13

1,100,000

13

1,130,000

13

1,130,000

13

1,130,000

13

1,130,000

4,490,000

61

15,932,835

61

15,632,835

61

17,132,835

61

15,632,835

61

15,632,835

62,830,940

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
๑.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

๑.๒ ส่งเสริมคุณภาพของการบริหารการจัด
การศึกษา

รวม

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย

รวม

13

952,600

13

952,600

13

952,600

13

952,600

13

952,600

3,810,400

13

952,600

13

952,600

13

952,600

13

952,600

13

952,600

3,810,400

15

177,000

15

177,000

15

177,000

15

177,000

15

177,000

7088,000

15

177,000

15

177,000

15

177,000

15

177,000

15

177,000

708,000

7

3,935,000

7

835,000

7

835,000

7

835,000

7

835,000

6,440,000

7

3,935,000

7

835,000

7

835,000

7

835,000

7

835,000

6,440,000

6

420,000

6

420,000

6

420,000

6

420,000

6

420,000

3,810,400

6

420,000

6

6

420,000

13

420,000

3,810,400

3.ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม
3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

รวม
4.ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม
4.1 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
รวม
5.ยุทธศาสตร์การทานุบารุงศาสนา ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
5.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี
รวม

420,000

6

420,000

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ (บาท)

1

28,๐๐๐

1

129,๐๐๐

1

212,๐๐๐

1

212,๐๐๐

1

212,๐๐๐

7088,000

รวม

1

28,๐๐๐

1

129,๐๐๐

1

212,๐๐๐

1

212,๐๐๐

1

212,๐๐๐

708,000

รวมทั้งสิ้น

102

21,487,435

102

18,067,435

102

18,067,435

102

18,067,435

102

18,067,435

75,689,740

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพการ
ให้บริการของกองการศึกษา
6.1 จัดหาปัจจัยที่เอื้อต่อการให้บริการของกอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมคุณภาพของการบริหารการจัดการ
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

5,000

20,000

1

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในของสถานศึ ก ษาใน
สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานการศึกษา

สถานศึกษาทุกระดับใน
สังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
ตาบลหางดง

1.เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
เทศบาลหางดง (ประชาคม
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ) แ ล ะ ศ พ ด .
เทศบาลตาบลหางดงมีอาหาร
กลางรับประทานทุกวัน
2.เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นเทศบาล
หางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์)ได้รับงบประมาณ
ในการส่ง เสริมศัก ยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
3.เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล
หางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
ได้รับงบประมาณการ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น(ค่า
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน)

โรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์)
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดง
ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษาจากเทศบาล
ตาบลหางดง

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
20,000

9,000,00 259,950, 10,000,00
0
000
0
250,000
0,000
250,000
100,000

20,000

10,500,00
0
250,000

100,000
100,000

100,000

2565
20,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา

สถานศึกษาใน
สังกัดทุกระดับมี
ความสามารถใน
การจัการศึกษาจน
เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชน
และสังคม
11,000,000 1.นักเรียน
กอง
โรงเรียนเทศบาล การศึกษา
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์) และ
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หางดงมีอาหาร
กลางรับประทาน
ทุกวัน

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
4.เพือ่ ให้.โรงเรียนเทศบาล
หางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
ได้รับงบประมาณการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล
หางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
ได้รับงบประมาณในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา
6. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดงได้รับ
งบประมาณการจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)
7. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดงได้รับ
งบประมาณการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ฯ
8. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดงได้รับ
งบประมาณการการประชุม
ผู้ปกครองของศูนย์ฯ
9.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดงมี
งบประมาณใช้จ่ายโครงการ
สรุปผลงานประจาปีของ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
2 . โ ร ง เ รี ย น
เ ทศบ า ลห า ง ด ง
(ประชาคม
สร้ า งสรรค์ ) ได้ รั บ
งบประมาณในการ
ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพ
การจั ด การศึ ก ษา
ท้องถิ่น
3.โรงเรียน
เทศบาลหางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)
ได้รับงบประมาณ
การ ส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
ท้องถิ่น(ค่า
ปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียน
ยากจน)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
10.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลหางดงมี
งบประมาณใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการจัด
กิจกรรมของศูนย์ฯ
11. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
เทศบาลตาบลหางดงมี
งบประมาณใช้จ่ายโครงการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ของ
ศูนย์ฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
4.โรงเรียน
เทศบาลหางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)
ได้รับงบประมาณ
การจัดการศึกษา
ตั้งแต่
ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5.โรงเรียน
เทศบาลหางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)
ได้รบั งบประมาณ
ในการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการศึกษา
6.ศพด.ได้รับ
งบประมาณการ
จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)
7.ศพด.ได้รับ
งบประมาณการ
พัฒนาครูผู้ดูแล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ

เด็กของศูนย์ฯ
8.ศพด.ได้รับ
งบประมาณการ
การประชุม
ผู้ปกครองของ
ศูนย์ฯ
9.ศพด.มี
งบประมาณใช้
จ่ายในโครงการ
สรุปผลงาน
ประจาปีของ
ศูนย์ฯ
10. ศพด.มี
งบประมาณใช้
จ่ายโครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตรการจัด
กิจกรรมของ
ศูนย์ฯ
11.ศ พ ด . มี
งบประมาณใช้
จ่ า ย โ ค ร ง ก า ร
ทั ศ นศึ ก ษานอก
ส ถ า น ที่ ข อ ง
ศูนย์ฯ

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

3

อาหารเสริม (นม)

เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลหางดง
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลหาง
ดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
และนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ทรายมูลได้รับอาหารเสริม
(นม)ที่มีคุณภาพ มีสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

เด็ ก เล็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นา
เด็ก เล็ ก เทศบาลต าบล
หางดงนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์)
และนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
บ้ า นทร ายมู ล ร ะ ดั บ
อ นุ บ า ล แ ล ะ
ระดับประถมศึกษาปีที่
1-6 ทุกคน

4

จัดการศึกษา
สาหรับ
เด็กพิเศษ/ด้อย
โอกาส

เพือ่ ให้เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษได้เรียนรู้อย่าง
เหมาะสม

- จ้างครูการศึกษา
พิเศษ 1 อัตรา
เดือนละ 15,000
บาท
- ค่าวัสดุการศึกษา
- ค่าพัฒนาครูอาสา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
2,600,000

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

10,000
6,000

10,000
6,000

10,000
6,000

10,000
6,000

10,000
6,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หางดง นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์) และ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านทรายมูล
ได้รับอาหารเสริม
(นม)ที่มีคุณภาพ
มีสารอาหาร
ครบถ้วนตาม
หลัก
โภชนาการ
เด็กพิเศษ/ด้อย
โอกาส ได้เรียนรู้
อย่างเหมาะสม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน
เด็กนักเรียน

1.เพื่อสนับสนุนอาหาร
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
กลางวันสาหรับเด็กนักเรียน ทรายมูล จานวน 244
โรงเรียนบ้านทรายมูล ระดับ คน
อนุบาล และระดับประถม
ศึกษาปีที่ 1-6
2.เพื่อพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยนักเรียนในสังกัดให้
สมบูรณ์แข็งแรงและ
เจริญเติบโตตามวัย
3.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวันที่มี
คุณภาพมีสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

6

เข้าค่ายคุณธรรม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเยาวชน

1.เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นา
ให้แก่เยาวชนและกล้า
แสดงออกมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
2.เพื่อเข้าค่ายธรรมะเยาวชน
3.เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตเยาวชน

เยาวชนในเขตเทศบาล
จานวน 100 คน

๒๕๖๑
1,100,000

50,000

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

1,300,000 1,400,000 1,400,00 1,400,000
0

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา

1.นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ทรายมูลระดับ
อนุบาล และ
ระดับประถม
ศึกษาปีที่ 1-6
ได้รับการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน
2.นักเรียนมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ และ
แข็งแรง
3.นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
สารอาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ
ร้อยละ 70 ของ
กอง
เยาวชนมีความ
การศึกษา
เป็นผู้นาและกล้า
แสดงออก
รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

7

สรุปผลงาน
เพื่อสรุปผลงานด้านการจัด
ประจาปี
การศึกษาของท้องถิ่น
ของกองการศึกษา

จัดทาสรุปผลงาน
ประจาปี
ของกองการศึกษาด้าน
การจัดการศึกษา
ท้องถิ่น

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ผู้ปกครองได้
ทราบถึงผลงาน
ของนักเรียน
ทางด้าน
การศึกษา
ประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษา

8

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ให้เด็กในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1.เด็กร้อยละ
100 ได้ร่วม
กิจกรรมงานวัน
เด็ก
2.เด็กเยาวชน
ได้รับความรู้
ความบันเทิงและ
ส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน
กิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์

1.เพื่อส่งเสริมและให้
ความสาคัญกับเด็กอนาคต
ของประเทศชาติ
2.เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับ
ความรู้ความบันเทิงและ
ส่งเสริมให้เด็กมีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันวิชาการ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลหางดงให้
ได้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลมีการพัฒนาอย่าง
สมดุลและเป็นระบบต่อเนื่อง
เป็นไปตามบริบทของ
โรงเรียน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน
วันวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดง

10

รณรงค์เพื่อ
ปูองกัน
ยาเสพติด
ในสถานศึกษา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์) ให้ได้เกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
2.เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล
หางดง

1.การพัฒนาครูแกนนา
โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ
3,000
บาท
2.การพัฒนาเจ้าหน้าที่
องค์กร

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

121,000

121,000

6,000

6,000

6,000

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
ที่
ได้รบั
รับผิดชอ
บ
1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
กอง
เล็กเทศบาล
การศึกษา
ตาบล
หางดงสามารถ
จัดการเรียนการ
สอน
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตาบล
หางดงมีการ
พัฒนาอย่าง
สมดุลและ
เป็นระบบ
ต่อเนื่อง
1.จานวนครู
กอง
ที่ได้รับการ
การศึกษา
พัฒนาให้มี
คุณภาพ
2.จานวน
นักเรียนที่ได้
รับประโยชน์

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

11

โครงการพัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้น
กระบวนการคิด
วิเคราะห์

เพื่อเสริมทักษะกระบวนการ นักเรียนทุกคนได้เข้า
คิด จากกิจกรรมเสริมทักษะ ร่วม กิจกรรมการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
ตามสมรรถนะของผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ

230,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

230,000 230,000 230,000
230,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)
(รายหัว)
(รายหัว)

12

โครงการจัดการ
เรียนรู้โดยแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และเปิด
โลกทัศน์ของผู้เรียน และได้
เรียนรู้เชิงบูรณาการอย่างมี
ความสุข

ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น

20,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

20,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

20,000
20,000
20,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)
(รายหัว)

13

โครงการจัดการ
เรียนสาหรับเด็กที่
มีความต้องการ
พิเศษ

เพื่อพัฒนานักเรียนเรียนร่วม
ที่มีความต้องการพิเศษให้
สามารถเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา

นักเรียนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้

10,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

10,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

10,000
10,000
10,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)
(รายหัว)

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

นักเรียนมีทักษะ
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
สมรรถนะของ
ผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพและ
พัฒนาการตาม
วัยและมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดี
ขึ้น
นักเรียนได้เปิด
โรงเรียน
โลกทัศน์และได้
เทศบาล
เรียนรู้เชิงบูรณา
หางดง
การอย่างมี
(ประชาคม
ความสุขจาก
สร้างสรรค์)
แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
นักเรียนเรียนร่วม โรงเรียน
ที่มีความต้องการ เทศบาล
พิเศษให้สามารถ
หางดง
เรียนรู้ตาม
(ประชาคม
หลักสูตร
สร้างสรรค์)
สถานศึกษาได้

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

14

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหาร โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการที่ดีมีระบบประกัน
จัดการทีด่ ีมีระบบ
คุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน ประกันคุณภาพภายใน
ที่ได้มาตรฐาน

10,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

10,000
10,000
10,000
10,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)
(รายหัว)
(รายหัว)

15

โครงการนิเทศ
ภายใน

เพื่อนิเทศการสอนของครู
ให้การสนับสนุนพัฒนางาน
สร้างขวัญกาลังใจในการ
พัฒนาการสอน

10,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

10,000
10,000
10,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)
(รายหัว)

16

โครงการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้ร่วม
นักเรียนทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทุก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ด้าน
ผู้เรียนครบทุกด้าน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)
788,835
งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

788,835
งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

788,835 788,835
งบกิจกรรม งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน

788,835
งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

17

โครงการพอเพียง
ท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

70,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

70,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

50,000
50,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)

50,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

คณะครูทุกคนได้รับการ
นิเทศการสอน อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2
ครั้ง

นักเรียนทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมและเข้าใจการ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
โรงเรียนได้รับ
การยอมรับที่ได้
มาตรฐานและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา
มีระบบนิเทศ
ภายใน ติดตาม
ช่วยเหลือการ
ดาเนินงานให้มี
คุณภาพ
นักเรียนทุกคนได้
ร่วมกิจกรรม
ครบทุกด้าน
มีทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
และ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดี
ขึ้น
นักเรียนดาเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)
โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)
โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

เพื่อให้นักเรียนได้ออกกาลัง
กาย ปฏิบัติตามกฎและ
กติกาข้อตกลงได้ เกิดความ
สามัคคี

นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสี

40,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

40,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

40,000
40,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)

40,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

19 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
การแสดงพื้นบ้าน

เพือ่ ให้นักเรียนมองเห็น
คุณค่า ความสาคัญของศิลปะ
และการแสดงพื้นบ้าน
รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดง ออกถึง ศิลปะ และ
การแสดงพื้นบ้าน

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรม
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ตามความสนใจ

50,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

50,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

50,000
50,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)

50,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

20 โครงการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ

เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจ นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
วันสาคัญต่าง ๆ
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ

20,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)
10,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

20,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

10,000
10,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)

10,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)
-

18

โครงการแข่งขัน
กีฬาสีประจาปี

21 โครงการพัฒนา
เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรมและ
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์

นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์

10,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

-

-

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
ที่
ได้รบั
รับผิดชอ
บ
นักเรียนมีสุขภาพ โรงเรียน
แข็งแรง
เทศบาล
สามารถปฏิบัติ
หางดง
ตามกฎและ
(ประชาคม
กติกาข้อตกลง
สร้างสรรค์)
นักเรียนรู้จักและ
เข้าใจ เห็นคุณค่า
ความ สาคัญ มี
ความรักความ
หวงแหน
สามารถ
แสดงออกและมี
ส่วนร่วมในการ
สืบสานศิลปะ
พื้นบ้าน
นักเรียนได้รู้และ
เข้าใจวันสาคัญ
ต่างๆ
นักเรียนทุกคนมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์

โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)
โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

22 โครงการโรงเรียน
ธนาคาร

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการ
ประหยัด อดออม และ
สามารถดารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บ
ไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจาเป็น
23 โครงการพัฒนา
เพื่อให้โรงเรียนดูแลช่วยเหลือ
ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนอย่างเป็นระบบ โดย
นักเรียน
มีกระบวนการ วิธีการและ
เครื่องมือที่มีคุณภาพ
24 โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนมี
สุขอนามัยทั้งร่างกายและ
จิตใจที่ดี

25 โครงการดนตรี
ศึกษาพัฒนาผู้เรียน

เพื่อให้เด็กมีสมรรถภาพทาง
กายและกลไกเหมาะสมตาม
วัย ร่าเริงแจ่มใส มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
และสนใจ ชื่นชมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

นักเรียนทุกคนฝากออม
เงินสะสมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่อง

20,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

20,000
20,000
20,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)
(รายหัว)

นักเรียนทุกคนได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา
ดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและตรงตาม
สภาพที่เป็นจริง
นักเรียนและบุคลากร
ทุกคนได้รับการตรวจ
สุขภาพและเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพ

10,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)
30,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

10,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

50,000
50,000
50,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)
(รายหัว)

30,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

30,000
30,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)

- นักเรียนระดับปฐมวัย
ร้อยละ 90 มี
พัฒนาการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

60,000
งบโครงการ
SBMLD

60,000
งบโครงการ
SBMLD

-

-

20,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

30,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

-

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
ที่
ได้รบั
รับผิดชอ
บ
นักเรียนมีการฝาก โรงเรียน
ออมเงินของตนเอง เทศบาล
และอย่าง
หางดง
สม่าเสมอ เกิดนิสัย (ประชาคม
การประหยัดอด สร้างสรรค์)
ออม
นักเรียนทุกคน
โรงเรียน
ได้รับการส่งเสริม เทศบาล
พัฒนาและดูแล
หางดง
ช่วยเหลือ
(ประชาคม
สร้างสรรค์)
นักเรียนและ
โรงเรียน
บุคลากรใน
เทศบาล
โรงเรียนมี
หางดง
สุขอนามัยทาง
(ประชาคม
ร่างกายและจิตใจ สร้างสรรค์)
ที่ดี
เด็กมีสมรรถภาพ
โรงเรียน
ทางกายและกลไก
เทศบาล
เหมาะสมตามวัย
หางดง
ร่าเริงแจ่มใส มี
(ประชาคม
ความมั่นใจ กล้า
สร้างสรรค์)
แสดงออกอย่าง
และสนใจ ชื่นชม
กิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี เคลื่อนไหว

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

27 โครงการเรียนจินต
คณิตคิดสนุก

28 โครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

29 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการกีฬา
สาหรับนักเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
ที่
ได้รบั
รับผิดชอ
บ
นักเรียน ร้อยละ
โรงเรียน
80 มีทักษะและ
เทศบาล
การบวนการคิดดี
หางดง
ขึ้น
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสมาธิ
อันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
วิชาต่างๆ ได้ดี
และทักษะในการบวก ลบ
คูณ หารเลขได้อย่างรวดเร็ว
และแม่นยามีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าคิด กล้า
แสดงออก และมีความสุข
นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ในครอบครัว และในชุมชน

นักเรียนชั้น ป.๑ ถึง ป.
๓ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
และเรียนรู้วิธีจากจินต
คณิตคิดสนุก

40,000
งบโครงการ
SBMLD

40,000
งบโครงการ
SBMLD

-

-

-

- นักเรียนชั้น ป.๔ ถึง ป.
๖ ได้ปฏิบัติตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนในครอบครัว
และในชุมชน

60,000
งบโครงการ
SBMLD

60,000
งบโครงการ
SBMLD

-

-

-

นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย
สติปัญญา
อารมณ์และ
สังคม

โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะความสามารถกีฬา
ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัก
ตะกร้อ ว่ายน้าได้ถูกต้อง
และพัฒนาการเข้าร่วม
แข่งขันให้มีความเป็นเลิศด้าน
กีฬาต่อไป

นักเรียนชั้น ป.๔ ถึง ป.๖
ได้รับการส่งเสริมด้าน
กีฬา ตามที่ตนสนใจ
อย่างน้อย 1 ประเภท
ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬา
ว่ายน้า
กีฬาวอลเลย์บอล กีฬา
เซปักตะกร้อ กีฬาเป
ตอง กอล์ฟ แบดมินตัน
เทนนิส

60,000
งบโครงการ
SBMLD

60,000
งบโครงการ
SBMLD

-

-

-

นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะ
ความสามารถใน
กีฬาที่ชื่นชอบมีมี
ความมุ่งมั่นใน
การออกกาลัง
กายเป็นส่วนหนึ่ง
ใชีวิตประจาวัน
และสร้างความ
เป็นเลิศในลาดับ
ต่อไปได้

โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

30 โครงการ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง
พื้นบ้าน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และ
เยาวชนให้ อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง
พื้นบ้าน

31 โครงการ
ภาษาต่างประเทศ
สาหรับนักเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานการ ฟัง พูด อ่าน
เขียน ภาษาอังกฤษและ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การติดต่อสื่อสารได้
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานการ ฟัง พูด อ่าน
เขียน ภาษาอังกฤษและ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การติดต่อสื่อสารได้

32 โครงการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
สาหรับเยาวชนและ
ประชาชน
33 โครงการพัฒนา
อาชีพเพื่อเยาวชน/
ประชาชน

เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนได้
ฝึกทักษะอาชีพเสริมสร้าง
รายได้เพิ่มเติม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

นักเรียนชั้น ป.๔ ถึง ป.๖
ได้รับการส่งเสริมด้าน
การแสดงพื้นบ้าน ได้แก่
ลิเก ดนตรีพื้นเมือง สะ
ล้อ ซอ ซึง กลองสะบัด
ชัย ฟูอนดาบล้านนา
ฟูอนเล็บ กลองติ่งโนง
ฟูอนนกกิ่งกลาและฟูอน
โต
- นักเรียนชั้น ป.1-6 ทุก
คนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากครู
เจ้าของภาษา

100,000
งบโครงการ
SBMLD

100,000
งบโครงการ
SBMLD

-

-

-

นักเรียนมี
ความสามารถใน
การละเล่น
พื้นบ้านตาม
ความสนใจ และ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
การแสดงพื้นบ้าน

55,000
งบโครงการ
SBMLD

55,000
งบโครงการ
SBMLD

-

-

-

- นักเรียนชั้น ป.1-6 ทุก
คนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากครู
เจ้าของภาษา

55,000
งบโครงการ
SBMLD

55,000
งบโครงการ
SBMLD

-

-

-

นักเรียนชั้น ป.16 มี
ความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษใน
ติดต่อการสื่อได้
เยาวชนและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษใน
ติดต่อการสื่อได้

โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)
โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

ส่งเสริมการมีอาชีพเสริม
เพิ่มเพื่อรายได้แก่
เยาวชน/ สาหรับ
เยาวชน/ประชาชน 3
รุ่น รุ่นละ 25 คน รวม
75 คน

50,000
งบโครงการ
SBMLD

50,000
งบโครงการ
SBMLD

-

-

-

เยาวชน/
ประชาชนมี
ความสามารถใน
การประกอบอาชีพ
เสริมและทาให้
ครอบครัวมีรายได้
เพิ่ม

โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

34 โครงการทัศนศึกษา เพื่อให้เด็กมีความกระตือรือร้น
นอกสถานที่
สนใจอยากที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบๆ ตัว รู้จักใช้เวลาว่างอย่าง
สร้างสรรค์และได้รับความ
สนุกสนานจากการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

เด็กมีความกระตือรือร้น
๑๐,๐๐๐
สนใจอยากที่จะเรียนรู้สิ่ง (เงินอุดหนุน)
ต่างๆ รอบๆ ตัว และเกิด
การเรียนรู้นอกห้องเรียน

35 โครงการหนูน้อย
ศิลปินเอก

เพื่อผลักดันให้เด็กๆได้เรียนรู้
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็น
แนวทางในการค้นหา
ความสามารถที่เด็กๆถนัดและ
เพาะบ่มจิตสานึกให้เด็กรู้จัก
การทากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่
คณะ

เด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรม
หลากหลายและทราบถึง
ความถนัดส่วนตัว และ
สามารถทากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้

36 โครงการหนูน้อยคน เพื่อผลักดันให้เด็กมีพัฒนาการ
เก่ง
สมวัยในทุกๆด้าน มีสมาธิ
สามารถจดจาสิ่งต่างๆที่เรียนรู้
ได้
37 โครงการพัฒนา
เพื่อให้เด็กมีทักษะในการคิด
ผู้เรียนตามกลุ่ม
แก้ปัญหา ทากิจกรรม เกิดการ
สาระการเรียนรู้ ๔ เรียนรู้ด้วยตนเอง มีสุขนิสัย
กลุ่มสาระ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

เด็กมีพัฒนาการสมวัย
และมีสมาธิในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ
เด็กกล้าคิด กล้าทา กล้า
แสดงออกที่ดีขึ้น เด็ก
ได้รับการเรียนรู้และมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อยู่
ในเกณฑ์ดี

-

๒๕๖๒
๑๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

-

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)
(เงิน
อุดหนุน)

-

-

2565
๑๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

-

-

-

-

-

-

127,500
(อปท.)

127,500
(อปท.)

127,500
(อปท.)

127,500
(อปท.)

127,500
(อปท.)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
ที่
ได้รบั
รับผิดชอ
บ
เด็กสนใจอยากที่
กอง
จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ การศึกษา
รอบๆ ตัว รู้จักใช้
/ศพด.
เวลาว่างอย่าง
สร้างสรรค์และ
ได้รับความ
สนุกสนานจากการ
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน
เด็กได้ทากิจกรรม ศพด.
ที่หลากหลายและ
เริ่มเรียนรู้ค้นหา
ความถนัดส่วนตัว
และสามารถทา
กิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้
เด็กมีการเรียนรู้
ครบทั้ง ๔ ด้าน
จดจาสิ่งต่างๆที่
เรียนรู้ได้
เด็กได้เรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่าง
ครบถ้วนและมี
คุณภาพยิ่งขึ้น

ศพด.

กอง
การศึกษา
/ศพด.

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

38 โครงการจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม

เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เครื่องเล่นสนามสาหรับ
ที่เหมาะสมกับวัยผ่านการเล่น ฝึกพัฒนาการเด็ก
โดยองค์รวมและอย่างต่อเนื่อง ปฐมวัย จานวน 1 ชุด
ต่อปี

39 โครงการให้ความ
ร่วมมือกิจกรรมต่าง
ๆ ของ ศพด. ใน
เครือข่ายอาเภอหาง
ดง

1. เด็กได้แสดงความสามารถ
ของตนเองสู่สายตาผู้อื่นได้
2. เด็กได้พบปะเพื่อนใหม่
จากสถานศึกษาอื่น
3. เด็กได้รับประสบการณ์
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ
4. ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้มาพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
และกันกับสถานศึกษาอื่น
เพื่อให้รู้และเข้าใจความสาคัญ
ในการเสริมสร้างสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปาก
และฟันที่เหมาะสมตามปฐมวัย

40 โครงการยิ้มสวย
ฟันขาว

เด็กได้แสดง
ความสามารถของ
ตนเอง ได้พบปะเพื่อน
ใหม่จากสถานศึกษาอื่น
ได้รับประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้มาพบปะ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน
เด็กเล็กมีสุขภาพ
อนามัยในช่องปากและ
ฟันที่เหมาะสมในช่วง
ปฐมวัย

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

100,๐๐๐

100,๐๐๐

100,๐๐๐

100,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

2565
100,๐๐๐

-

-

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา
/ศพด.

ได้ประสบการณ์
การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัย
ผ่านการเล่นโดย
องค์รวมและอย่าง
ต่อเนือง
เด็กทุกคนได้เข้า
กอง
ร่วมกิจกรรมทุก การศึกษา
กิจกรรมที่ศูนย์
/ศพด.
พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ
จัดขึ้น

เด็กเล็กมีความรู้
รพ.หาง
และสุขภาพ
ดง/ศพด.
อนามัยในช่องปาก
และฟันที่เหมาะสม
ตามวัย

ที่

โครงการ /
กิจกรรม

41 โครงการหนูน้อย
สมวัย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กเล็กเจริญเติบโต
โดยมีสรรถภาพทางกายและ
กลไกสมวัย พร้อมกับมีสุข
นิสัยที่ดีและสามารถดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยจาก
อันตราย

42 โครงการการแข่งขัน ๑. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
กีฬาสีประจาปี
ปฏิบัติตามกฎและกติกา
ข้อตกลงได้
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ออก
กาลังกาย เพื่อสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
๓. เพื่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
43 โครงการศูนย์พัฒนา - เพื่อให้เด็กได้รับความรู้เรื่อง
เด็กเล็กปลอดโรค
โรคติดต่อสาคัญในเด็ก
- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรในศูนย์ฯ ได้
ดาเนินการควบคุมการเกิดโรค
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรคและมีความพร้อม
เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเล็กจานวน ร้อยละ
๙๐เจริญเติบโตทั้งทาง
กายและกลไกสมวัย โดย
มีสุขนิสัยที่ดีและสามารถ
ดูแลตนเองได้
- นักเรียนทุกคน
สามารถปฏิบัติตามกฎ
กติกาและ มีน้าใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย และ
มีน้าใจเป็นนักกีฬา
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้
- เด็กได้รับความรู้เรื่อง
โรคติดต่อสาคัญในเด็ก
- ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรในศูนย์ฯ ได้
ร่วมกันทาความสะอาด
ห้องเรียน ของเล่น
อาคารเรียน ตลอดจน
ดาเนินการควบคุมการ
เกิดโรค

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็กมีการ
ศพด.
เจริญเติบโตทั้งทาง
กายและกลไก
พร้อมทั้งมีสุขนิสัย
ที่ดีและดูแลตนเอง
ให้ห่างไกลจากสิ่ง
อันตรายได้
นักเรียนสามารถ ทต.หาง
ปฏิบัติตามกฎ
ดง/ศพด.
กติกา และ
สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้

- เด็กรู้จัก
ทต.หาง
โรคติดต่อ
ดง/ศพด.
- ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรในศูนย์ฯ
ร่วมกันทาความ
สะอาด ห้องเรียน
ของเล่น อาคาร
เรียน ตลอดจน
ดาเนินการควบคุม
การเกิดโรค
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

44 โครงการประกัน
-เพื่อให้เด็กมีหลักประกันเมื่อ
อุบัติเหตุสาหรับเด็ก เกิดอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
-เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ
ในการดาเนินชีวิตของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจใน
สวัสดิภาพของเด็กขณะอยู่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กมีหลักประกันเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุผู้ปกครองมี
ความมั่นใจในการดาเนิน
ชีวิตในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและมีความมั่นใจใน
สวัสดิภาพของเด็กขณะ
อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,500
(เงินบารุง
การศึกษา)

6,500
(เงินบารุง
การศึกษา)

6,500
(เงินบารุง
การศึกษา)

6,500
(เงินบารุง
การศึกษา)

6,500
(เงินบารุง
การศึกษา)

- เด็กมี
หลักประกันเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุใน
ศูนย์ฯ
-ผู้ปกครองมีความ
มั่นใจในการดาเนิน
ชีวิตในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และมี
ความมั่นใจใน
สวัสดิภาพของเด็ก
ขณะอยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

45 โครงการเด็กดี มี
คุณธรรม

ร้อยละ ๘๐ มีระเบียบ
วินัยและมีความ
รับผิดชอบ เคารพใน
กฎเกณฑ์ของสังคม
สามารถเป็นผู้นาและผู้
ตามที่ดีได้ตามโอกาส
โดยยึดหลักวัฒนธรรม

-

-

-

-

-

เด็กตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การเคารพ
กฎเกณฑ์ในสังคม
สามารถปฏิบัติตน
เป็นผู้นาและผู้
ตามที่ดี โดยใช้
หลักวัฒนธรรม
และหลักศาสนา
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ

เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย
และมีความรับผิดชอบ เคารพ
ในกฎเกณฑ์ของสังคม สามารถ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีได้ตาม
โอกาส โดยยึดหลักวัฒนธรรม
และศาสนาของชาติเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ และ
ศาสนาของชาติเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา
/ ศพด.

ศพด.

ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

1,000

1,000

1,000

46 โครงการวันไหว้ครู

- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และเข้าใจในเรื่องประเพณี
วัฒนธรรมของพิธีไหว้ครู
- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และเข้าใจในเรื่องของการ
กตัญญูรู้คุณต่อคุณครู
- เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้
ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของคุณครูและการกตัญญู
รู้คุณต่อผู้มีพระคุณ
- เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนต่อคุณครู และผู้มี
พระคุณได้

ร้อยละ ๙๐% ของ
นักเรียนทราบและ
ตระหนักในพระคุณ
ของครูและเข้าใจ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในการไหว้ครู

1,000

1,000

47 โครงการแห่เทียน
พรรษา

- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และเข้าใจในหลักการของ
พุทธศาสนาและกิจกรรมที่
ปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
- เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้
ตระหนักเห็นความสาคัญของ
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
- เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนตามหลัก
พุทธศาสนิกชนที่ดี

ร้อยละ ๘๐ % ของ
นักเรียน เข้าใจและ
ทราบถึงความสาคัญใน
การสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมรวมถึงการได้
มีส่วนร่วมในการทานุ
บารุงและสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธ
ที่ดี

๕๐๐
(ทต.หางดง)

๕๐๐
(ทต.หางดง)

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
(ทต.หางดง) (ทต.หางดง) (ทต.หางดง)

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

- นักเรียนได้
แสดงความ
เคารพนบนอบ
และระลึกถึง
บุญคุณของครู
- นักเรียนมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์และ
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย
- นักเรียน
สามารถปฏิบัติ
ตนต่อคุณครู
และผู้มีพระคุณ
ได้
นักเรียนรู้และ
เข้าใจใน
ความสาคัญของ
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีทาง
ศาสนา และ
สามารถเป็นส่วน
หนึ่งในการร่วม
ทานุบารุงและ
ปฏิบัติตนเป็นชาว

ศพด.

ศพด.

พุทธที่ดี
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

48 โครงการยี่เป็งราลึก
(วันลอยกระทง)

- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
เข้าใจในประเพณีลอยกระทง
- เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบ
สานและอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง
- เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็น
ความสาคัญของประเพณีที่ดี
งาม
- เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเองและกล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ถูกต้อง
- เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับทางศูนย์ฯ

นักเรียนและชุมชนได้
เรียนรู้และเข้าใจถึง
ประวัติความเป็นมา
ของประเพณีวันลอย
กระทงและร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี

49 โครงการจัดซื้อชุด
เครื่องแต่งกาย
สาหรับเด็ก

-เพื่อซื้อเครื่องแต่งกายให้แก่
เด็ก
-เพื่อให้เกิดความมีระเบียบ
แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
-เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยงข้อง ได้รู้จักเครื่องนุ่งห่มที่
สถานศึกษากาหนด

เด็กได้เครื่องแต่งกายที่
เกิดความเป็นระเบียบ
สวยวาม แสดงความ
เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้จัก
เครื่องนุ่งห่มที่
สถานศึกษากาหนด

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

-

-

-

-

-

87,500
(เงินค่าบารุง
การศึกษา)

87,500
(เงินค่าบารุง
การศึกษา)

87,500
(เงินค่า
บารุง
การศึกษา)

87,500
(เงินค่าบารุง
การศึกษา)

87,500
(เงินค่าบารุง
การศึกษา)

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
- เด็กมีความรู้
และความเข้าใจ
ประวัติความ
เป็นมาของ
ประเพณีวันลอย
กระทง
- เด็กได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีวัน
ลอยกระทง
- ศูนย์ฯ และ
ชุมชนได้มี
กิจกรรมร่วมกัน
-เด็กได้รับเครื่อง
แต่งกายทุกคน
-เกิดความมี
ระเบียบ แสดง
ความเป็น
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
-เด็ก ผู้ปกครอง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รู้จัก
เครื่องนุ่งห่มที่

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
ศพด.

กอง
การศึกษา
/ ศพด.

ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดนตรี
สาหรับวงโยธวาทิต
โรงเรียนเทศบาล
หางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์)

เพื่อให้โรงเรียนมีครุภัณฑ์ดนตรี โรงเรียนมีครุภัณฑ์
วงโยธวาทิตในการร่วมกิจกรรม ดนตรีวงโยธวาทิตใน
ในโรงเรียนและบริการอื่น ๆ การร่วมกิจกรรมใน
โรงเรียนและบริการ
อื่น ๆ

51 แข่งขันทักษะ
วิชาการนักเรียน

1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถของตนเอง
และสามารถแข่งขันทักษะ
วิชาการกับองค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆ และนอกสังกัด
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
3.เพื่อประชาสัมพันธ์
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
หางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)

นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในโรงเรียน
เทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้าง
สรรค์) ได้ร่วมกิจกรรม
โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

499,600

-

-

-

-

-

130,000

130,000

130,000

130,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

นักเรียนที่เข้าร่วม
กอง
กิจกรรมมี
การศึกษา
ความสามารถใน
การใช้เครื่อง
ดนตรีสาหรับ
ครุภัณฑ์วงโยธ
วาธิต
1.นักเรียน ครู
กอง
และบุคลากร
การศึกษา
ทางการศึกษา
ของโรงเรียน
เทศบาลหางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)
ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ มี
ความคิด
สร้างสรรค์
ในการบูรณาการ
ในการเรียนรู้
อย่าง
หลากหลาย
2.นักเรียน
บุคลากรครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา ได้
แสดงผลงาน

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

52 โรงเรียนผู้ปกครอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมี อบรมให้ความรู้แก่
ความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรม ผู้ปกครองนักเรียนของ
เด็กและสามารถส่งเสริม
โรงเรียนในสังกัด
พัฒนาการเด็กตามช่วงวัยได้
2.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน
บทบาทและทัศนคติในการจัด
การศึกษาเพื่อชีวิตและการมี
งานทาเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา
3.เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
ในการพัฒนาเด็กรับทราบ
กลไกปัญหาและพัฒนาการเด็ก
ตามช่วงวัย

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
1.ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจที่
ถูกต้อง สามารถ
ดูแลเด็กได้อย่าง
เหมาะสม
2.ผู้ปกครอง
เข้าใจในบทบาท
และมีทัศนคติ
ใหม่ในการจัด
การศึกษาเพื่อ
ชีวิตฯ
3.โรงเรียนและ
ผู้ปกครองมีความ
ร่วมมือในการ
พัฒนาเด็ก
ร่วมกันอย่าง
ต่อเนือ่ ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

53 โครงการจัดงาน
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของนักเรียนในการเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการในด้านต่าง ๆ
2 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม
กิจกรรม กล้าแสดงออกทาง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนาทักษะในการ แข่งขัน
วิชาการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
2. นักเรียนเกิดมี
ทักษะและได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะ
วิชาการ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

-

-

3,000,000

-

-

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
1 นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา ที่
ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
2 นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา มี
ความกล้า
แสดงออกทาง
ความความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
และพัฒนา
ทักษะของ
นักเรียน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมคุณภาพของการบริหารการจัดการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

นิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผลพนักงาน
ครูเทศบาล และ
บุคลากรทาง
การศึกษาสังกัด
เทศบาลให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
โครงการเพิ่ม
บุคลากร

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดเทศบาลได้มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

2

3

โครงการพัฒนา
บุคลากร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด
เทศบาลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานปีละ 2 ครั้ง

บุคลากรมีหน้าที่
รับผิดชอบที่แตกต่างทา
ให้การทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ ครูทุกคนได้เข้ารับการ
ศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการ อบรมประชุมสัมมนา
ปฏิบัติงานและมีคุณธรรม
ศึกษาดูงาน
จริยธรรม มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
ที่
ได้รบั
รับผิดชอ
บ
บุคลากร
กอง
ทางการศึกษา
การศึกษา
สังกัดเทศบาลมี
มาตรฐานการ
ทางานตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

300,000

300,000

200,000

200,000

200,000

ทางานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กอง
การศึกษา

370,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

370,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

370,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
เป็นผู้ที่มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและ
มีคุณธรรม
จริยธรรม มี
จรรยาบรรณใน

โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

370,000 370,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)

วิชาชีพ
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ / กิจกรรม

4

โครงการรณรงค์
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก

- เพื่อให้เด็กได้ทราบถึง
อันตรายของไข้เลือดออก
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจ ปูองกันตนเองไม่ให้ถูก
ยุงกัดได้

- เด็กได้ตระหนักถึง
อันตรายของโรค
ไข้เลือดออก
- เด็กรู้จักวิธีปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

5

โครงการปรับปรุง
เพิ่มเติมห้อง
รับประทานอาหาร

เพื่อเพิ่มขยายห้องอาหารให้
รองรับกับจานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น
และเด็กได้รับประทานอาหาร
พร้อมเพรียงกันทุกห้อง

6

7

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

-

-

-

-

-

ห้องอาหารอีก 1 ห้อง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

โครงการเพิ่มโต๊ะ
เก้าอี้ในห้องอาหาร

เพื่อให้เด็กได้มีที่นั่งรับประทาน มีจานวนโต๊ะ และเก้าอี้
อาหารได้มากขึ้น
เพิม่ มากขึ้นให้เพียงพอ
ต่อจานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

โครงการปรับปรุง
อาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม(ทาหลังคา
สนามเด็กเล่น)

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม และเพื่อความ
สะดวก ปลอดภัยในการเล่น
เครื่องเล่นสนาม

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

สถานที่มีความปลอดภัย
แข็งแรง ทนทาน
ปูองกันแสงแดดในยามที่
เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะ
ที่
ได้รบั
รับผิดชอ
บ
- เด็กรู้ถึง
ทต.หาง
อันตรายของโร ดง/ศพด.
ไข้เลือดออก
และปูองกัน
การแพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออก
ได้ห้องอาหาร
กองช่าง
และอาเขต
ห้องอาหารที่
เพิ่มขึ้นและ
รองรับจานวน
เด็กที่เพิ่มขึ้นได้
เด็กมีพื้นที่
กอง
รับประทาน
การศึกษา/
อาหารได้มาก
ศพด
ขึ้น
อาคารสถานที่
กองช่าง
และสภาพ
แวดล้อมมี
ความเหมาะสม
และสะดวก
ปลอดภัยใน

การเล่นเครื่อง
เล่นสนาม
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

8

โครงการปรับปรุง
ห้องน้าให้เหมาะสม
กับเด็ก

-เพื่อปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม
ใหม่ให้ได้มาตรฐานและ
เหมาะสม
-เพื่อปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์
ห้องน้าห้องส้วม

ห้องน้าห้องส้วมได้
มาตรฐานและเหมาะสม
กับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี
วัสดุอุปกรณ์ห้องน้าห้อง
ส้วมมีความสมบูรณ์
ห้องน้าห้องส้วมถูกหลัก
สุขลักษณะ มีพื้นที่
สาหรับเด็กได้แปรงฟัน
อย่างสะดวกสบาย

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

9

ส่งเสริม อปท. ที่
จัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษา
ดีเด่นระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นโครงการคัดเลือก
ก่อนการ
จัดสรร ตามหนังสือ
กระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท
0816.2/ว 3274 ลง
วันที่
19-มิ.ย.-61

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ที่
ได้รบั
รับผิดชอบ
ห้องน้าได้
กองช่าง
มาตรฐานและ
เหมาะสมกับ
เด็กอายุต่ากว่า
3 ปี วัสดุ
อุปกรณ์ห้องน้า
มีความสมบูรณ์
ห้องน้าถูกหลัก
สุขลักษณะ มี
พื้นที่สาหรับ
เด็กได้แปรงฟัน
สะดวกสบาย
1.สถานศึกษา
กอง
ในสังกัดองค์กร การศึกษา
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดการ
เรียน
การสอนตาม
เกณฑ์
มาตรฐานการ
ศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
2.สถานศึกษา
ในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟูาและวิทยุ

ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น
หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา
สายไฟฟูา สวิทช์ไฟฟูา
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่อง
ขยายเสียง ฯลฯ

11 โครงการจัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัว

วัสดุงานบ้านงานครัวเช่น
แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม
ผงซักฟอก น้ายาล้างห้องน้า
ฯลฯ สาหรับใช้ทาความ
สะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ

12 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพื่อจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ ได้แก่
ยาตาราหลวง ฯลฯ

ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
เช่น หลอดไฟฟูา ปลั๊ก
ไฟฟูา สายไฟฟูา สวิทช์
ไฟฟูา อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุ
สื่อสาร เครื่องขยายเสียง
ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น แปรง ไม้กวาด ถัง
ขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม
ช้อนส้อม ผงซักฟอก
น้ายาล้างห้องน้า ฯลฯ
สาหรับใช้ทาความ
สะอาดอาคารเรียนต่าง
ๆ
เพื่อจัดซื้อยาเวชภัณฑ์
ได้แก่ ยาตาราหลวง ฯลฯ

13 โครงการปรับปรุง
ระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียน

เพื่อจัดระบบโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนให้มีความ
เหมาะสมและครูผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจระบบการ

หน่วยงาน

งบประมาณและที่มา

ผลทีค่ าดว่าจะ
ที่
ได้รบั
รับผิดชอบ
มีวัสดุการไฟฟูา
กอง
เพื่อใช้อานวย การศึกษา/
ความสะดวกใน
ศพด
ศูนย์เด็กเล็ก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

อาคารเรียน
ต่างๆมีความ
สะอาดเป็น
เรียบร้อยยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา
/ ศพด.

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

กอง
การศึกษา
/ ศพด.

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

มียาสาหรับการ
เจ็บไข้สาหรับ
เด็กขั้นพื้นฐาน
ก่อนการเข้ารับ
การรักษาจาก
แพทย์
มียาสาหรับการ
เจ็บไข้สาหรับ
เด็กขั้นพื้นฐาน
ก่อนการเข้ารับ

กอง
การศึกษา
/ ศพด.

บริหารงานโรงเรียน
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

บริหารงานโรงเรียน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การรักษาจาก
แพทย์
หน่วยงาน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

14 โครงการจัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

เพื่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและร่วมจัดทาแผนให้
สาเร็จ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทุกคนร่วม
จัดทาแผน

10,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

10,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

15 โครงการจัดหาโต๊ะ
เก้าอี้นักเรียน

เพื่อจัดหาโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
ให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียน

จัดหา โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
ให้เพียงพอต่อจานวน
นักเรียน

-

200,000
เงินรายได้
สะสม

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

10,000
10,000
งบค่าจัดการ งบค่าจัดการ
เรียนการสอน เรียนการสอน
(รายหัว)
(รายหัว)

10,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

200,000
เงินรายได้
สะสม

200,000
เงินรายได้สะสม

200,000
เงินรายได้
สะสม

ผลทีค่ าดว่าจะ
ที่
ได้รบั
รับผิดชอบ
โรงเรียนมีการ
โรงเรียน
จัดทา
เทศบาล
แผนพัฒนา
หางดง
การศึกษาและ (ประชาคม
แผนแผนปฏิบัติ สร้างสรรค์
การประจาปี
)
งบประมาณ
และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
การศึกษาที่เกิด
จากการมีส่วน
ร่วมและได้
มาตรฐาน
โรงเรียนมีโต๊ะ
โรงเรียน
เก้าอี้นักเรียน
เทศบาล
เพียงพอต่อ
หางดง
จานวนนักเรียน (ประชาคม
สร้างสรรค์
)

ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565
150,000

16 โครงการสร้างรั้ว
รอบอาคารเรียน

เพื่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หางดงให้มีความปลอดภัยต่อ
ตัวเด็กและทรัพย์สินของทาง
ราชการ

รั้วรอบอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหางดง

-

-

90,000

150,000

17 เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสังกัดกอง
การศึกษา

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
สังกัดกองการศึกษาเกี่ยวกับ
การทางานด้านการศึกษา

จัดส่งบุคลากรสังกัดกอง
การศึกษาเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการศึกษาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

100,000

200,000

200,000

200,000

18 พัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนสังกัด
อปท.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา
ข้าราชการครูของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตาบลหางดง

จัดส่งข้าราชการครูของ
โรงเรียนสังกัด อปท. เข้า
รับการฝึกอบรบหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการศึกษาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

-

10,000

10,000

10,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ที่
ได้รบั
รับผิดชอบ
มีรั้วรอบบริเวณ กองช่าง/
ศูนย์พัฒนาเด็ก
กอง
เล็กเทศบาล
การศึกษา
ตาบลหางดงให้ / ศพด.
มีความ
ปลอดภัยต่อตัว
เด็กและ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
บุคลากรสังกัด
กอง
กองการศึกษา การศึกษา
มีความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถ
ทางานด้าน
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้าราชการครู
กอง
ของศูนย์พัฒนา การศึกษา
เด็กเล็กทต.หาง
ดง มีความรู้
ความเข้าใจ
และสามารถ
ทางานด้าน
การศึกษาได้มี
ประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

19 ฝึกอบรมหลักสูตร
การจัดกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัด
กิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดส่งบุคลากรสังกัดกอง
การศึกษาเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
การจัดกิจกรรมของศพด.

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

5,000

15,000

15,000

15,000

2565
15,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
บุคลากรสังกัด
กองการศึกษา
มีความรู้ ความ
เข้าใจ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการสนามเด็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เล่นสร้างปัญญา
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยวิธีการเล่น

2

3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

-

100,000

100,000

100,000

100,000

เด็กในศูนย์
กองช่าง/
พัฒนาเด็กเล็ก
กอง
เข้ามาเล่นใน การศึกษา
สนามเด็กเล็ก
สร้างปัญญา

โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก
ตลับหมึก แผ่นกรองแสง
แปูนพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูลเมนบอร์ด
เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

มีวัสดุ
กอง
คอมพิวเตอร์ การศึกษา
อย่างครบถ้วน / ศพด.
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน

โครงการจัด
ฝึกอบรมครูเรื่อง
ICT

๕,๐๐๐
(ทต.หางดง)

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
(ทต.หางดง) (ทต.หางดง) (ทต.หางดง)

ร้อยละ 90 ของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
เข้ามาเล่นในสนามเด็ก
เล็กสร้างปัญญา

เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น ผง
หมึก ตลับหมึก แผ่น
กรองแสง แปูนพิมพ์
เมาส์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูลเมนบอร์ด
เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ครูผดู้ ูแลเด็ก จานวน
หลักสูตรและการจัด
๔ คน
ประสบการณ์ที่นาเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาใน
และนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับ ระบบงาน
ใช้ในการเรียนการสอน
สารสนเทศ (ICT) และ
นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้
ในหลักสูตรการสอน

๕,๐๐๐
(ทต.หางดง)

ครูผดู้ ูแลเด็ก
สามารถ
ประยุกต์
ความรู้และ
นามา
พัฒนา
ปรับปรุง
กระบวนการ

กอง
การศึกษา
/ศพด.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ที่

โครงการ / กิจกรรม

4

โครงการจัดซื้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
คอมพิวเตอร์และป ปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย
ริ้นเตอร์

ได้เครื่องคอมพิวเตอร์
เพิ่ม ๑ เครื่อง ให้ครูมา
ไว้ใช้สาหรับทางานให้
บรรลุเปูาหมาย

20,๐๐๐
(ทต.หางดง)

5

โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

เด็กและครูทั้งหมดมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถสืบค้นข้อมูล
บนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต (ทั้งระบบ
Lan และ Wifi)ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1,000

เพื่อให้เด็ก ครูและบุคลากร
มีแหล่งศีกษาค้นคว้าหา
ความรู้และเพิ่ม
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตด้านนวัตกรรม
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

20,๐๐๐
20,๐๐๐ 20,๐๐๐
(ทต.หางดง) (ทต.หางดง) (ทต.หางดง)

1,000

1,000

1,000

2565

20,๐๐๐
(ทต.หางดง)

1,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

ครูผดู้ ูแลเด็ก
สามารถใช้
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ทางานได้
บรรลุ
เปูาหมายและ
ใช้ในการเรียน
การสอนได้
เด็กและครูมี
การค้นคว้า
ข้อมูลข่าวสาร
ทางระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
และ
อินเทอร์เน็ต
และสามารถ
นาความรู้และ
ข่าวสารมา
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการ
สอน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา
/ศพด.

กอง
การศึกษา
/ศพด.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ / กิจกรรม

6

โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์โทรทัศน์

เพื่อให้ห้องเรียนสามารถมี
การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ

มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้
ในการบริการจัดการ
ภายในศูนย์เด็กเล็ก
อย่างเพียงพอ

7

โครงการจัดซื้อ
เพื่อให้ห้องเรียนสามารถมี
ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องเล่น การจัดการเรียนการสอนได้
VCD
อย่างมีคณ
ุ ภาพ

มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้
ในการบริการจัดการ
ภายในศูนย์เด็กเล็ก
อย่างเพียงพอ

8

9

งบประมาณและที่มา
2565

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

มีวัสดุ
ครุภัณฑ์
โทรทัศน์
ห้องละ 1
เครื่อง

กอง
การศึกษา
/ศพด.

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์
เครื่องเล่น
VCD ห้องละ
1 เครื่อง

กอง
การศึกษา
/ศพด.

โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก
คอมพิวเตอร์
ตลับหมึก แผ่นกรองแสง
แปูนพิมพ์ เม้าส์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูลเมนบอร์ด
เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์
กอง
คอมพิวเตอร์
การศึกษา
อย่างครบถ้วน
/ศพด.
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน

โครงการห้องสมุด
เพื่อการเรียนรู้

80,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

80,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

-

-

-

นักเรียนมีนสิ ัย โรงเรียน
รักการอ่าน
เทศบาล
และใฝุหา
หางดง
ความรู้
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น ผง
หมึก ตลับหมึก แผ่น
กรองแสง แปูนพิมพ์
เม้าส์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูลเมนบอร์ด
เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ
เพื่อให้นักเรียนมีนสิ ัยรักการ นักเรียนทุกคนเข้า
อ่านและใฝุหาความรู้อยู่
ร่วมกิจกรรมห้องสมุด
สม่าเสมอ
จัดซื้อหนังสือเพิ่มเติม

๒๕๖๑

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

ที่

โครงการ / กิจกรรม

10 โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงสื่อการเรียน
ครูและนักเรียนมีสื่อที่
การสอนให้มีประสิทธิภาพมี ทันสมัยและมีคณ
ุ ภาพ
คุณภาพพร้อมใช้งาน
ใช้ในการเรียนการสอน

11 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่
อาคารสถานที่และ ภูมทิ ัศน์ในโรงเรียนให้
สิ่งแวดล้อม
สะอาดสวยงามเอื้อต่อการ
เรียนรู้

จัดหาครุภณ
ั ฑ์
จัดสร้างปรับปรุง
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน

12 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบให้อยู่
ในสภาพดีแข็งแรงและ
ปลอดภัย

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบให้อยู่ในสภาพดี
แข็งแรงและปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

300,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

300,000
งบค่าจัดการ
เรียนการสอน
(รายหัว)

200,000
งบค่าจัดการ
เรียนการ
สอน (ราย
หัว)

200,000
งบค่าจัดการ
เรียนการ
สอน (ราย
หัว)

200,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

318,600
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน (ราย
หัว)

318,600
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน (ราย
หัว)

300,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

300,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน
(รายหัว)

300,000
งบค่าจัดการ
เรียน
การสอน (ราย
หัว)

2๐๐,000
งบสนับสนุนจาก
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

2๐๐,000
งบสนับสนุน
จากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น

2๐๐,000
งบสนับสนุน
จากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น

2๐๐,000
งบสนับสนุน
จากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น

2๐๐,000
งบสนับสนุนจาก
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

ครูและ
นักเรียนมีสื่อที่
ทันสมัยและมี
คุณภาพใช้ใน
การเรียนการ
สอน
นักเรียนทุก
คนได้รบั การ
พัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ
โรงเรียนมี
อาคารสถานที่
ที่เหมาะสม
เพื่อบริการแก่
นักเรียน และ
เอื้อต่อการ
เรียนรู้
โรงเรียนมี
อาคารเรียน
และอาคาร
ประกอบอยู่ใน
สภาพดี
แข็งแรงและ
ปลอดภัยที่
เหมาะสมเพื่อ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)
โรงเรียน
เทศบาล
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการจัด
การศึกษาของ
ท้องถิ่นให้แก่
บุคลากร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มี
ความรู้ ความสามารถและมี
แนวคิดที่กว้างไกล สามารถ
สนองต่อนโยบายในการพัฒนา
และปรับปรุงในด้านการศึกษา
ให้ก้าวสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษา
เรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะและแลกเปลี่ยนทัศนะ
คติในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วน
ร่วมการในพัฒนาทางด้าน
การศึกษาของท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คณะกรรมการ
สถานศึกษาร้อยละ 80
ให้ความร่วมมือในการ
บริหารสถานศึกษา

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
คณะกรรมการ
การศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานและ
คณะ
กรรมการบริหา
รศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หางดงมีความรู้
ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่
มีส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษาและ
ได้รับการ
พัฒนาความ
เข้มแข็งอย่าง
ต่อเนื่อง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ / กิจกรรม

2

โรงเรียนผู้ปกครอง

3

เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสังกัดกอง
การศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

1.เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมี อบรมให้ความรู้แก่
ความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรม ผู้ปกครองนักเรียนของ
เด็กและสามารถส่งเสริม
โรงเรียนในสังกัด
พัฒนาการเด็กตามช่วงวัยได้
2.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน
บทบาทและทัศนคติในการจัด
การศึกษาเพื่อชีวิตและการมีงาน
ทาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
3.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครองในการ
พัฒนาเด็กรับทราบกลไกปัญหา
และพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสังกัด จัดส่งบุคลากรสังกัดกอง
กองการศึกษาเกี่ยวกับการ
การศึกษาเข้ารับการ
ทางานด้านการศึกษา
ฝึกอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการศึกษาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0

100,000

200,000

200,000

200,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
1.ผู้ปกครอง
นักเรียนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
สามารถดูแล
เด็กได้อย่าง
เหมาะสม
2.ผู้ปกครอง
เข้าใจใน
บทบาท
และมีทัศนคติ
ใหม่ในการจัด
การศึกษาเพื่อ
ชีวิตฯ
3.โรงเรียนและ
ผู้ปกครองมี
ความร่วมมือใน
การพัฒนาเด็ก
ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง
บุคลากรสังกัด
กองการศึกษา
มีความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถ
ทางานด้าน
การศึกษา

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4

พัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนสังกัด
อปท.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลหาง
ดง

5

ฝึกอบรมหลักสูตร
การจัดกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

0

0

10,000

10,000

10,000

เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัด
จัดส่งบุคลากรสังกัดกอง
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
การจัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

15,000

15,000

15,000

15,000

โครงการให้ความรู้ 1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ประชุมผู้ปกครอง ภาค
ผู้ปกครองเด็กเล็ก ระหว่างครูและผู้ปกครอง
เรียนละ ๑ ครั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ
พัฒนาเด็ก
3. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของ

5,000

5,000

5,000

5,000

จัดส่งข้าราชการครูของ
โรงเรียนสังกัด อปท.
เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การศึกษาจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

5,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ข้าราชการครู
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
หางดง มี
ความรู้
ความเข้าใจ
และสามารถ
ทางาน
ด้านการศึกษา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรสังกัด
กองการศึกษา
มีความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถ
ทางานด้าน
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สร้าง
กอง
สัมพันธภาพที่ การศึกษา /
ดีระหว่างครู
ศพด.
และผูป้ กครอง
เพิ่มพูนความรู้
ในการพัฒนา

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ของศพด.
ผู้ปกครองได้
แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน
4

โครงการฝึกซ้อม
ภัยพิบัติในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ให้
ครูและเด็ก รูจ้ ักการเอาตัว
รอดจากเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติได้ และครู
สามารถใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิด
เหตุไฟไหม้ รู้และเข้าใจ
ขั้นตอนการปูองกัน และ
ระงับอัคคีภัยในอาคาร

5

โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
อนุบาลประจา
อาเภอหางดง

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก มี
กิ จ กรรมเล่ น กี ฬ า เพื่ อ
สร้างสุขภาพ พลานามัย ที่
แ ข็ ง แ ร ง ส ม บู ร ณ์ มี
พัฒนาการสมวัย
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทั้ ง 4
ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
ให้ ครูและเด็ก รูจ้ ัก
การเอาตัวรอดจาก
เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติได้ และครู
สามารถใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อ
เกิดเหตุไฟไหม้ รู้และ
เข้าใจขั้นตอนการ
ปูองกัน และระงับ
อัคคีภยั ในอาคาร
เพื่ อส่ ง เสริม ให้เด็ กมี
กิ จ ก ร ร ม เล่ น กี ฬ า
เพื่ อส ร้ า ง สุ ข ภ า พ
พลานามัย ที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มีพัฒนาการ
ส ม วั ย ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

มีหน่วยงานที่
กอง
เกี่ยวข้องให้ การศึกษา
ความร่วมมือ / ศพด.
ในการดูแล
และฝึกสอน
การปฏิบัติที่
ถูกวิธี

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ส่ ง กี ฬ า เ ข้ า กอง
ร่ ว ม ก า ร การศึกษา
แข่ ง ขั น กี ฬ า / ศพด.
ค่ า อ า ห า ร
แ ล ะ
เครื่องดื่ม ค่า
อุปกรณ์กีฬา

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ต่ อ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง ครู
ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก แ ล ะ เ ด็ ก
ระหว่ า งศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก
เล็กอื่น

สติ ปั ญ ญา ส่ ง เสริ ม
การมี ป ฏิสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก และ
เ ด็ ก ร ะ ห ว่ า ง ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กอื่น

6

โครงการจัดซื้อวัสดุ เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
โฆษณาและ
เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสี
เผยแพร่
หรือขาวดา ที่ได้จากการล้าง
อัด ขยาย แผ่นซีดี ม้วนเทป
วีดีโอ ฯลฯ

เป็นวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม
ฟิล์มสไลด์ รูปสี หรือ
ขาวดา ที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี
ม้วนเทป วีดีโอ ฯลฯ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

7

โครงการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เด็กได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของ
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

-

-

-

-

-

เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
และ เพื่อผลักดันให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หางดงมีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพของศูนย์
เด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

มีวัสดุโฆษณา
กอง
และเผยแพร่ การศึกษา
เช่น ฟิล์ม
/ ศพด.
ฟิล์มสไลด์ รูป
สี หรือขาวดา
ที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย
แผ่นซีดี ม้วน
เทป วีดีโอ
ฯลฯ
- สถานศึกษา
กอง
สามารถให้
การศึกษา
ข้อมูลและ
/ ศพด.
บริหารจัดการ
คุณภาพ
- ศพด.
สามารถจัด
การศึกษาได้
อย่างมี

ที่

โครงการ / กิจกรรม

8

โครงการพัฒนา
ความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
กรรมการการศึกษา
ของเทศบาลตาบล
หางดง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล
การศึกษาและคณะกรรมการ พนักงานครู พนักงาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
จ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารศูนย์
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล ท้องถิ่น คณะกรรมการ
หางดงมีความรู้ความเข้าใจ
การศึกษาเทศบาลตาบล
บทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
หางดง คณะกรรมการ
การจัดการศึกษาและได้รับการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาความเข้มแข็งอย่าง
เล็กเทศบาลตาบลหาง
ต่อเนื่อง
ดง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จานวน 155 คน
วัตถุประสงค์

๒๕๖๑
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
30,000
30,000

2565
30,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
คณะกรรมการ
การศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหางดง
มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ มีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษาและได้รับ
การพัฒนาความ
เข้มแข็งอย่าง
ต่อเนื่อง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์
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โครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในการเป็น
เจ้าภาพการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาค

1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมได้ มี
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบใน
การเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ
ระดับภาคเหนือ
2. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม ไ ด้
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ถึ ง
ปร ะ ส บก าร ณ์ ใน ก า ร เ ป็ น
เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
ทั ก ษะทางวิ ช าการ ระดั บ
ภาคเหนือ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการดาเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ
ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล และนาไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาทางด้าน
การจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ผู้เข้าอบรมได้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการ
เป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ
2.ผู้เข้าอบรมได้
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเป็น
เจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ
3. ผู้เข้าอบรมนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การดาเนินการจัดการ
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล และนาไป
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาทางด้านการจัด
การศึกษาขององค์ก

๒๕๖๑
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
20,000
-

2565
-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ผู้ เ ข้ า อบรมได้ มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาท หน้ า ที่
และความรับผิดชอบ
ในการเป็ น เจ้ า ภาพ
ในการจัดการแข่งขัน
ทั ก ษะทางวิ ช าการ
ระดับภาคเหนือ
๒ ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม ไ ด้
แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ในการ
เป็ น เจ้ า ภาพในการ
จัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิ ช าการ ระดั บ
ภาคเหนือ
๓ ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม น า
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้
ในการด าเนิ น การ
จัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิ ช าการ ระดั บ
ภ า ค เ ห นื อ ใ ห้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด
ประสิท ธิ ผ ล และ
นาไปเป็นแนวทางใน
การพั ฒ นาทางด้ า น
การจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์
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โครงการอบรม
สัมมนา"การ
จัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตาม
กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.
2561"

1 เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เกี่ ย วกั บ การ
จั ด การประกั น คุ ณ ภาพของ
สถ าน ศึ ก ษ าสั ง กั ดอ ง ค์ ก ร
ปก คร อ ง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ นให้ มี
ความรู้ ค วามเ ข้ าใจ ร ะ บบ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของตนเอง
2 เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น สามารถจั ด ท าระบบ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึ ก ษา ระดั บการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานของตนเองได้
3 เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภาพมาตรฐานตามระบบ
ประกันการจัดการศึกษาระดับ
การ ศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานข อ ง
ตนเองได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การจัดการประกัน
คุณภาพ
2. ผู้บริหารการศึกษา
หรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ/
ศึกษานิเทศก์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๕๖๑

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
33,000

2565

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ
ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การจั ด การประกั น
คุ ณ ภ า พ เ ข้ า ร่ ว ม
อบรม โครงการ
อบรมสั ม มนา"การ
จั ด ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในสถานศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐ า น ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม
ก ฎ ก ร ะ ทร ว ง ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า พ . ศ .
2561"

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์
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โครงการอบรม
สัมมนา"การ
จัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.
2561"

1 เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เกี่ ย วกั บ การ
จั ด การประกั น คุ ณ ภาพของ
สถ าน ศึ ก ษ าสั ง กั ดอ ง ค์ ก ร
ปก คร อ ง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ นให้ มี
ความรู้ ค วามเ ข้ าใจ ร ะ บบ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษา
ระดับปฐมวัยของตนเอง
2 เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น สามารถจั ด ท าระบบ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา ระดับปฐมวัยของ
ตนเองได้
3 เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภาพมาตรฐานตามระบบ
ประกันการจัดการศึกษาระดับ
การศึกษา ระดับปฐมวัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การจัดการประกัน
คุณภาพ
2. ผู้บริหารการศึกษา
หรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ/
ศึกษานิเทศก์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๕๖๑

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
11,000

2565

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ
ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การจั ด การประกั น
คุ ณ ภ า พ เ ข้ า ร่ ว ม
อบรม โครงการ
อบรมสั ม มนา"การ
จั ด ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในสถานศึ ก ษา
ปฐมวั ย ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า พ . ศ .
2561"

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ที่
12

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพการทางาน 1 นักสันทนาการ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพ ให้กั บบุ คลากรของเทศบาลที่ 2 นักวิชาการศึกษา
บุคลากรในสังกัด
รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นกิ จ กรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เทศบาลที่รับผิดชอบ พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน กี ฬ า
งานด้านกิจกรรม
และนั น ทนาการให้ มี ค วามรู้
พัฒนาเด็กและ
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ทั ก ษ ะ
เยาวชน กีฬา และ กระบวนการในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ
กี ฬ า แ ล ะ นั น ท น า ก า ร ใ ห้
ประจาปี พ.ศ.
สอดคล้องตามแผนพัฒนาการ
2563
กีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.
2560 - 2564) รวมทั้ ง
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้
สู่ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ แ ล ะ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๒๕๖๑

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
4,500

2565

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1 นักสันทนาการ
2 นัก วิ ชาการศึก ษา
ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เข้ารับ
การฝึ ก อบรบอย่ า ง
น้อย 1 คน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความหลากหลายของกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

จัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท.

1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ความสามัคคีการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีต่อการออกกาลัง
กาย และเล่นกีฬาให้กับ
เยาวชนและประชาชน

2

แข่งขันฟุตบอล
เทศบาลตาบลหาง
ดงคัพ ประเภท
เยาวชนและ/หรือ
ประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

การแข่งขันกีฬา
ประชาชนในเขต
เทศบาลในหลายๆ
ประเภทกีฬา เช่น
ฟุตบอล วอลเลย์บอล
เซปักตะกร้อ ฟุตซอล เป
ตอง ฯลฯ ตลอดจนการ
คัดเลือกเพื่อส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ จัดการแข่งขันฟุตบอล
ในการ
เทศบาลตาบลหางดงคัพ
แข่งขันฟุตบอล
ประเภทเยาวชนและ/
หรือประชาชนทั่วไป

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
1.เยาวชนและ
ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ดี
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
2.เยาวชนและ
ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และ
ตระหนัก
ถึงคุณค่า
สุขภาพของ
ตนเองโดยหัน
มาออกกาลัง
กาย และดูแล
สุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
พัฒนาทักษะ
การเล่น
ฟุตบอล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ที่
3

4

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565
20,000

ฝึกอบรมและแข่งขัน 1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน
ว่ายน้าเยาวชน
เขตเทศบาลมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ความสามัคคีการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีต่อการออกกาลัง
กาย และเล่นกีฬาให้กับ
เยาวชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ
ในโครงการ เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ เงิน
รางวัล ฯลฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

ต่อเติมอาคารศูนย์
ส่งเสริม
สุขภาพแบบ
ผสมผสาน
ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา
เทศบาลตาบลหางดง
หมู่ที่ 4 ต.หางดง

ก่อสร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น
หลังคาซีแพ็คโมเนีย
ความกว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร และทาง
เชื่อม ยาว 3.50 เมตร
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า
220.46 ตารางเมตร

3,100,000

-

-

-

1.เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
เหมาะสม และขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึง
2.เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ
กิจกรรมต่างๆของกลุ่มชุมชน
3.เพื่อใช้เป็นสถานที่ทากิจกรรม
ของนักเรียนศพด. และโรงเรียน
เทศบาลหางดง (ประชาคม
สร้างสรรค์)

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
1.เยาวชนใน
เขตเทศบาลมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ดี
และมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
2.เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ตระหนักถึง
คุณค่าสุขภาพ
ของตนเอง โดย
หันมาออก
กาลังกาย และ
ดูแลสุขภาพ
มากยิ่งขึ้นมาก
ยิ่งขึ้น
1.นักเรียน
ศพด. และ
โรงเรียน มี
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรม
เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน
สามารถอานวย
ความสะดวก

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ที่

5

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการแข่งขันฟุต 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมนักกีฬา
ซอลเด็กและเยาวชน ในท้องถิ่น
อายุไม่เกิน 16 ปี
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ร่วมกันทางานเป็นหมู่คณะ
สร้างความสามัคคีระหว่างกัน
สุขภาพจิตที่ดี
4.เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นมีสุขภาพแข็งแรง และ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลหาง
ดงได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและมีส่วนร่วมใน
การแข่งขันกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

-

๒๕๖๒

30,000

๒๕๖๓

20,000

๒๕๖๔

20,000

2565

20,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
2.กลุ่มชุมชนใน
เขตเทศบาลฯมี
สถานที่ที่ใช้
ประกอบ
กิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์
ต่อสังคม
1.เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การส่งเสริมเป็น
นักกีฬาใน
ท้องถิ่น
2.เด็กและ
เยาวชนใน
ท้องถิ่นใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์
ห่างไกลยาเสพ
ติด
3.เด็กและ
เยาวชนได้
ร่วมกันทางาน
เป็นหมู่คณะ
สร้างความ
สามัคคี
ท้องถิ่นมีสุขภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6

โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอนุบาล

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหางดงให้ได้เกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
2.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลมีการพัฒนาอย่าง
สมดุลและเป็นระบบต่อเนื่อง
เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาลประจาอาเภอ
หางดง

7

จัดซื้อเครื่องออก
กาลังกายกลางแจ้ง

1.เพื่อให้บริการด้านกีฬาและ
นันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
การเล่นกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะด้าน
กีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก
และเยาวชน

จานวน 4 รายการ
ประกอบด้วย
1. สถานีม้าโยกบริหาร
หน้าท้องคู่ จานวน 1
รายการ
2. สถานีซิตอัพบริหาร
หน้าท้องคู่ จานวน 1
รายการ
3. สถานีม้าโยกบริหาร
หน้าท้อง
3 คน จานวน 1รายการ
4. สถานีเดินอากาศ 3

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
15,000

๒๕๖๓
15,000

๒๕๖๔
15,000

2565
15,000

-

500,000

500,000

-

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
1.ศูนย์พัฒนา
กอง
เด็กเล็กเทศบาล การศึกษา
ตาบลหางดง
สามารถจัดการ
เรียนการสอน
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
2. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหางดงมี
การพัฒนาอย่าง
สมดุลและเป็น
ระบบต่อเนื่อง
1.สนามกีฬามี
กอง
ครุภัณฑ์ด้าน
การศึกษา
กีฬาและ
นันทนาการแก่
เด็ก เยาวชน
และประชาชน
อย่างเป็น
รูปธรรม
และยั่งยืน
2.มีการพัฒนา
ให้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ใน
ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

คน
จานวน 1 รายการ

8

แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การกีฬาของนักเรียนไปสู่ความ
เป็นเลิศและเพื่อการอาชีพต่อไป
3.เพื่อให้นักเรียนได้หันมาสนใจ
ในการออกกาลังกายโดยการ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
4.เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เชียงใหม่ตามยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ ระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2559 - 2562)

จัดส่งนักเรียนในสังกัด
เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน
อปท.

-

100,000

100,000

100,000

100,000

การส่งเสริม
สุขภาพ
การกีฬาและ
นันทนาการ
ให้แก่เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน เพื่อ
ห่างไกล
จากพิษภัย
อบายมุขและยา
เสพติด
1.นักเรียนได้ใช้
กอง
เวลาว่างให้เกิด การศึกษา
ประโยชน์ และ
สามารถปูองกัน
และ
แก้ไขปัญหา
ครอบครัวได้
2.สร้างนักกีฬา
ของโรงเรียน
เพื่อสนับสนุนใน
การเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับ
ที่สูงขึ้น
3.มีการ
พัฒนาการกีฬา
นักเรียนไปสู่
ความเป็นเลิศ
และเพื่ออาชีพ
4.นักเรียนหันมา

สนใจการออก
กาลังกายโดย
การเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพเพิ่ม
มากขึ้น
5.มีการพัฒนา
เด็กตาม
แผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูป
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความหลากหลายของกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการค่ายพัฒนา
เด็กและเยาวชนของ
องค์ก รปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ร ะ ดั บ
ภาคเหนื อ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562

1. เพื่อปลูก จิตสานึก เด็ก และ
เยาวชนให้ดารงตนในศีลธรรม
อันดี
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
เด็ ก และเยาวชนมี ภ าวการณ์
เป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี มี จิ ต
อาสาช่วยเหลือสังคม
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็น
คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น
ประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อม
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เข้ า ใจแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และนาไปปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิตได้
5. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
รู้เท่าทันการเปลี่ย นแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ยุคทุน
นิยมสื่อเทคโนโลยีไร้พรมแดน
6. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
ห่ า งไกลจากอบายมุ ข และสิ่ ง
เสพติดทุกชนิด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนในสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 17 จังหวัด
ภาคเหนือ จานวน
ประมาณ 400 คน

๒๕๖๑

๒๕๖๒

-

2,000,000

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
-

-

2565
-

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
1. เด็กและ
กอง
เยาวชนให้ดารง การศึกษา
ตนในศีลธรรม
อันดี
2. เด็กและ
เยาวชนมี
ภาวการณ์เป็น
ผู้นาและผู้
ตามที่ดีมีจิต
อาสาช่วยเหลือ
สังคม
3. เด็กและ
เยาวชนเห็น
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
มีความ
ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์
ชาติไทย พร้อม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๓
๒๕๖๔

2565

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
4. เด็ ก เข้ า ใจ
แนวทาง
ป รั ช ญ า ข อ ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเ พี ย ง และ
นาไปปรับใช้ใน
การดาเนินชีวิต
ได้
5 . เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนรู้ เ ท่ า
ทั น ก า ร
เปลี่ ย นแปลง
ของสภาพ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สั ง คม ยุ ค ทุ น
นิ ย ม สื่ อ
เทคโนโลยี ไ ร้
พรมแดน
6 . เ ด็ ก แ ล ะ
เย าว ช น
ห่ า ง ไ ก ล จ า ก
อบายมุ ข และ
สิ่ ง เสพติ ด ทุ ก
ชนิด

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทานุบารุงศาสนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑

กองทัพธรรมสัญจร

2

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมคาสอนของ
พระพุทธศาสนามากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดธรรมสัญจรในวัน
สาคัญ
ทางศาสนาไปแต่ละวัด
ในเขตเทศบาลตาบลหาง
ดง
ได้แก่ - วัดประสาท
ธรรม
- วัดทรายมูล
- วัดกาแพงงาม
- วัดสุวรรณประดิษฐ์
การจัดงานสืบฮีต
1.เพื่อเป็นการส่งเสริม และสืบ \
สานฮอย ตามรอยวิถี สานประเพณีสงกรานต์หรือปี๋
ล้านนา
ใหม่เมืองของชาวล้านนาให้
สืบไป
2.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ประเพณีสงกรานต์ล้านนาตาม
จารีตประเพณีที่ถูกต้องงดงาม
3.เพื่อมุ่งเน้นให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของตนเอง
4.เพื่อเป็นการแสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
5.เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร

งบประมาณและที่มา

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักธรรมคา
สอนของ
พระพุทธศาสน
ามากขึ้น

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1.ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความ
รักหวงแหน
เกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้
ร่วมกิจกรรม
สืบสานและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น
2.เกิดพลัง
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์
รณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน
ตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ของตน

3

สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และประเพณีที่
สาคัญในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

- เพื่อผลักดันให้การ
ดาเนินงานของศูนย์ฯ
บรรลุเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์การ
ประกวดร้อง เพลงไทย
ลูกทุ่งฯ ฯลฯ

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
หมู่บ้าน 6 หมู่บ้านใน
กิจกรรมทางศาสนาและส่งเสริม เขต ทต.หางดง
อนุรักษ์สืบสาน ฟื้นฟู
วัฒนธรรม ประเพณีที่สาคัญใน
ชุมชน
2.เพื่อเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจ
ในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมวิถีชีวิตล้านนา
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายการเฝูาระวังทาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
รู้จักอาเภอหาง
ดงหรือแขวงแม่
ท่าช้างมาก
ยิ่งขึ้น
3.ประเพณี
สงกรานต์หรือ
ปี๋ใหม่เมืองถือ
เป็นประเพณี
แห่งความเอื้อ
อาทร และ
ความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณได้รับ
การอนุรักษ์
และสืบทอดให้
คงอยู่ต่อไป
1.กิจกรรมทาง
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สาคัญ
ของท้องถิ่น
ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
เผยแพร่
และสืบสานให้

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2.กิจกรรมที่
สาคัญทาง
ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของ
ล้านนาได้รับ
การปฏิบัติสืบ
ทอดต่อไป
3.มีการ
ขับเคลื่อนสู่
สังคม
4

จัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ
อาเภอหางดง

1.เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี อุดหนุนที่ทาการ
ของอาเภอหางดง และจังหวัด ปกครอง
เชียงใหม่
อาเภอหางดง
2.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานราชการ
อปท. และประชาชนในพื้นที่
3.เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของ
อาเภอหางดงและเศรษฐกิจ
โดยรวมของ
จังหวัดเชียงใหม่
4.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.เพื่อเป็นการแสดงออกและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1.ทาให้
นักท่องเที่ยว
เดินทางมา
ท่องเที่ยวใน
จังหวัด
เชียงใหม่เพิ่ม
มากขึ้น อันเป็น
การกระตุ้น
เศรษฐกิจ
โดยรวมของ
จังหวัด
เชียงใหม่
2.ทาให้ส่วน
ราชการต่างๆ

กอง
การศึกษา

ที่

5

โครงการ / กิจกรรม

จัดงานพระราชพิธี
รัฐพิธี และประเพณี
ท้องถิ่น อาเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป
ได้ร่วมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
2.เพื่อเกิดการรวมพลังสมาน
สามัคคีของข้าราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
3.เพื่อส่งเสริมทานุบารุง
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอหางดง

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

30,000

๒๕๖๒

30,000

๒๕๖๓

30,000

๒๕๖๔

30,000

2565

30,000

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
ในพื้นที่มีการ
แสดงออก
ร่วมกันอันเป็น
การเสริมสร้าง
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ
3.ทาให้บุคคล
ทั่วไปได้เห็น
และรู้จัก
ภาพลักษณ์ที่ดี
ของจังหวัด
เชียงใหม่
1.ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้
ร่วมกัน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์
2.ทาให้เกิด
ความสามัคคี
ระหว่าง
หน่วยงานของ
รัฐ อปท. และ
และภาคเอกชน
หรือประชาชน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ / กิจกรรม

6

โครงการสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณียี่
เป็ง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลหางดงและพื้นที่
ใกล้เคียงรู้จักประเพณียี่เป็ง
2.เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
ยี่เป็งให้คงอยู่กับท้องถิ่นสืบไป
3.เพือ่ ส่งเสริมให้เทศบาล
ตาบลหางดงและตลาดสด
เทศบาลตาบลหางดงเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณียี่เป็ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้มาใช้
บริการตลาดสดเทศบาล
ตาบลหางดงประมาณ
3000 คน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
1.ประชาชนชน
กอง
ในเขตเทศบาล
การศึกษา
ตาบลหางดง
และพื้นที่
ใกล้เคียงรู้จัก
ประเพณียี่เป็ง
2.ประชาชนได้
ร่วมกันสืบสาน
อนุรักษ์
ประเพณียี่เป็ง
ให้คงอยู่กับ
ท้องถิ่นสืบไป
3.เทศบาล
ตาบลหางดง
และตลาดสด
เทศบาลตาบล
หางดงเป็น
แหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม
ประเพณียี่เป็ง
ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมคุณภาพการให้บริการของกองการศึกษา
กลยุทธ์ 6.1 จัดหาปัจจัยที่เอื้อต่อการให้บริการของกองการศึกษา
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริหารและการบริการของ
กองการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ตู้เก็บเอกสาร
เครื่องใช้ที่จาเป็นในการเพิ่ม
ติดผนังในห้องกองการศึกษา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน
2.เพี่ออานวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

28,๐๐๐

129,๐๐๐

212,๐๐๐

212,๐๐๐

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

212,๐๐๐ กองการศึกษา
มีจัดทาตู้เก็บ
เอกสาร
ติดผนังในห้อง
กองการศึกษา

กอง
การศึกษา

๒๕๖5

บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ
๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีอานาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
1. นายสาราญ รัตนทิพยาภรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. นายพิกัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ขัติพันธ์

3. นายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. พระครูรัตนธรรมพินิต

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5. พระครูใบฎีกาบุญนาค จันทสาโร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. ผู้กากับสถานีตารวจภูธรหางดง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. ผู้อานวยการโรงพยาบาลหางดง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8. ผู้อานวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายศาสตรา ใบงิ้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นางทิพย์วิไล ไชยวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ปลัดเทศบาลตาบลหางดง

กรรมการ

12. นางสิริพร สมบูรณ์

กรรมการ

13. นางสุนทรี สุรินทร์

กรรมการ

14. นายสาคร การะหงษ์

กรรมการ

15. นายสุพร ธรรมะ

กรรมการ

16. ผู้อานวยการกองคลัง

กรรมการ

17. นางสาวเพลินศิริ อนุวัฒนวงศ์

กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลฯ
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อ คณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ
เริ่ ม ต้ น จากองค์ ก รปกครองส่ ว นจั ง หวั ด จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประสานแผนพั ฒ นา
การศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่ว มกัน
พิจารณากาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทาการประเมินผลสาเร็จเป็นราย
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ
ประเมินผลทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลั พธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นสาหรับนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
๕.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ
ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ กาหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯในแต่ล ะห้ วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและ
ข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน

