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บทที่ 1
บทนำ
เทศบาลนครเชียงใหม่ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2458 ขึ้นตรง
ต่อมลฑลพายัพ จนกระทั้งปี พ.ศ.2475 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบำลนครเชียงใหม่ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2478 นับเป็นเทศบาลนครแห่ง แรกใน
ประเทศไทย มีอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ทุกประการ
และมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 17.50 ตารางกิโลเมตร

ตรำสัญลักษณ์ประจำเทศบำลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ มีดวงตราประจาเทศบาลเป็นรูปพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปุยเมฆ พญานาค รวง
ข้าวและลายดอกประจายาม ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
พระบรมธำตุดอยสุเทพ
เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็น
ที่ เคารพสักการะของพระพุทธศาสนิกชน โดยทั่วไปทั่วทั้งประเทศ แสดงถึงการเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนา
ในภาคเหนือที่เปล่ง รัศมีรุ่งเรืองมาทุกยุคทุกสมัย
ปุยเมฆ
แสดงถึงบรรยากาศของเชียงใหม่ ที่มีความชุ่มฉ่าเย็นสบายน่าอยู่ตลอดทั้งปี
พญำนำค
ตามประวัติเป็นผู้ให้น้า เชียงใหม่เป็นต้นน้าลาธารหลายสาย โดยเฉพาะแม่น้าปิงที่หล่อเลี้ยงชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่และ จังหวัด ใกล้เคียง เป็นแม่น้าสายสาคัญสายหนึ่งของภาคเหนือ
รวงข้ำว
หมายถึงความอุดมสมบู รณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ซึ่งมิได้ห มายถึงเฉพาะแต่เป็นเพียงอู่ข้าวอู่น้า
เท่านั้น ยังรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อีกมากมาย
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แผนที่ตัวเมืองเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 40.216
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 14 ตาบล ได้แก่ ตาบลหายยา ตาบลช้างม่อย ตาบลศรีภูมิ ตาบลวัดเกต
ตาบลช้างคลาน ตาบลพระสิงห์ ตาบลสุเทพบางส่วน ตาบลป่าแดดบางส่วน ตาบลฟ้าฮ่าม ตาบลหนองป่าครั่ง
บางส่วน ตาบลท่าศาลาบางส่วน ตาบลป่าตัน ตาบลหนองหอยบางส่วน และตาบลช้างเผือกบางส่วน โดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมแขวงอีก 4 แขวง ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และแขวง
ศรีวิชัย โดยแบ่งพื้นที่ตามแขวงได้ดังนี้
แขวงนครพิงค์ มีพื้นที่ ๑๑.๗ ตารางกิโลเมตร
แขวงกาวิละ มีพื้นที่ ๑๑.๔ ตารางกิโลเมตร
แขวงเม็งราย มีพื้นที่ ๗.๗ ตารางกิโลเมตร
แขวงศรีวิชัย มีพื้นที่ ๙.๒ ตารางกิโลเมตร
อำณำเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลสันผีเสื้อ ตาบลดอนแก้ว และอาเภอแม่ริม
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลหนองหอย และตาบลป่าแดด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลหนองป่าครั่ง และตาบลฟ้าฮ่ามบางส่วน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
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แผนที่เทศบำลนครเชียงใหม่
สัญลักษณ์ขอบเขตกำรปกครอง
แขวงนครพิงค์
แขวงกาวิละ
แขวงเม็งราย
แขวงศรีวิชัย

เทศบาลนครเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ หลักในการให้บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้าน การศึกษา เศรษฐกิจ และ
สังคมของประชาชนในท้องถิ่น
สานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ มีภารกิจในด้านการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน 11 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครเชียงใหม่ มีจานวน 11 โรงเรียน
1.1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา จานวน 8 แห่ง คือ
1) โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
2) โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คา
3) โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
4) โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
5) โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
6) โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
7) โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
8) โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
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1.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 3
แห่ง คือ
1) โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
2) โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
3) โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จัดการศึกษาให้แก่เด็กเล็กในระดับปฐมวัย (3-5 ปี) เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย ศูนย์เยาวชนประชาชน
จานวน 1 แห่ง ห้องสมุดประชาชน จานวน 1 แห่ง และการจัดการศึกษาให้แก่เด็ กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ศูนย์เยำวชน - ประชำชน สนำมกีฬำเทศบำลนครเชียงใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการด้านต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดย
อาศัยกีฬาเป็นสื่อและห่างไกลยาเสพติด
2. ห้องสมุดประชำชนศำลำแดง และห้องสมุดเทศบำลนครเชียงใหม่ เป็นแหล่งค้นคว้าหา
ความรู้และข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านสติปัญญา ความคิด และจิตใจ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่าง เท่าเทียมกัน และรู้เท่าทันโลก
3. กำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กด้อยโอกำส และเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่ โดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพความพร้อมและความต้องการของเด็กรวมถึงการส่งเด็กที่ผ่านการ
เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ และหน่วยงานต่าง ๆ
นอกจากนี้ ส านั ก การศึ ก ษา ยั ง เป็ น หน่ ว ยงานในการจั ด การศึ ก ษาด้ า นส่ ง เสริ ม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และดารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขต
เทศบาลนครเชี ย งใหม่ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว6056 ลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ โดยได้นากรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง นโยบายการศึกษาชาติ นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตลอดจน การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่จะได้รับ
การแก้ไข ความต้องการของสถานศึกษา รวมถึงปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานจัดการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้
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แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1. ด้ำนควำมมั่นคง
(1) เสริ มสร้ างความมั่ น คงของสถาบัน หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุน พัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐาน ด้านการขนส่ ง ความมั่นคงและพลั ง งาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
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4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพคน
- พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง
- ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
- การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
- การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
• ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
- พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
- มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
- สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
- พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการจั ดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่ส อดคล้ องและรองรับกระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้าในสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพของกาลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
เป้ำ หมำยด้ ำ นผู้ เ รี ยน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒ นาผู้ เรียนทุ ก คนให้ มี คุ ณลั ก ษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 5 ประกำร ดังนี้
1. ประชากรทุก คนเข้ า ถึง การศึ ก ษาที่ มีคุ ณภาพและมี มาตรฐานอย่ างทั่ว ถึง (Access) มี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึก ษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒ นาผู้ เรียนให้ บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
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(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุ เป้ าหมาย (Efficiency) มีตัว ชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ กที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ ก าร
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
เป็นต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ
200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้
1.1 คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลั กสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
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3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย
ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจั ดการศึกษามีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลส่ งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่ ว นของสั งคมมีส่ วนร่ว มในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรู ป แบบการบริห ารจั ด การทรั พ ยากรทางการศึ ก ษารองรั บ ลั ก ษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แผนกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
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พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ
1. คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของไทยดี ขึ้ น คนไทยมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้ าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำระยะ 4 ปี ของกระทรวงมหำดไทย(กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)
เป้ำหมำยหลัก
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในท้องถิ่นให้ดีขึ้น
2. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
3. คนในท้องถิ่นมีโอกาสได้เรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง
4. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล
5. มีมาตรฐานในการพัฒนาเด็กเยาวชนครอบคลุมทุกภารกิจ
วิสัยทัศน์
“พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
เรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมให้พัฒนาเด็กและเยาวชนและประชาชนมีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศำสตร์
1. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และคุณภาพการจัดการระบบการศึกษา
4. เตรียมความพร้อม จัดประสบการณ์เรียนรู้ สร้างอัตลักษณ์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ปฐมวัยและ
เยาวชน
5. สร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2565
วิสัยทัศน์กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ : นครแห่งคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้
ChiangMai: Quality of life and Learning
-“คุณภาพชีวิต ” หมายถึง คุณภาพของคน มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
อาชีพและรายได้ มีความมั่นคง และยั่งยืนในการดารงชีวิต
-“การเรียนรู้” หมายถึง โอกาสและคุณภาพของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนอย่างเท่า
เทียม
3. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมระบบการบริหารและจัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาองค์กรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. การพัฒนากาลังคนด้านการศึกษาเพื่อการมีงานทา
5. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. ส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
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แผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562)
วิสัยทัศน์แผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่
“มุ่งจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพตามศักยภาพที่หลากหลาย”
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์
1. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพ
4. เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เชิงพื้นที่เชียงใหม่
พันธกิจ
1. เสริมสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาปัจจัยส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพอย่างมีคุณภาพ
4. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการของครูอาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทและคุณค่าใหม่ของผู้ปกครอง
5. ยกระดับประสิทธิภ าพเครื อข่ายความร่ว มมือจัดการศึกษาทุกภาคส่ว นในการขับเคลื่ อนปฏิรูป
การศึกษาเชิงพื้นที่เชียงใหม่
ยุทธศำสตร์
1. สร้างปัจจัยและสภาวะแวดล้อมอย่างหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์เชียงใหม่
2. ส่งเสริมวิถีการเรียนรู้และสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับทั้งร่างกายและจิตใจ ให้เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
ทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. เสริมสร้างทัศนคติและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและอาจารย์ทุกระดับ
6. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
7. เสริมสร้างค่านิยม และทัศนคติด้านการศึกษาเพื่อชีวิตแก่ผู้ปกครอง
8.ขยายเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทุกภาคส่วน
9. ยกระดับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่เชียงใหม่
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นโยบำยกำรศึกษำและทิศทำงของเทศบำลนครเชียงใหม่
วิสัยทัศน์ เทศบำลนครเชียงใหม่
“นครเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการ
บริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
นโยบายผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ในระบบและนอกระบบพร้ อ มสนั บสนุนให้
เชียงใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษา
2. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมีน้าใจเป็นนักกีฬาให้แก่
ชาวเมืองเชียงใหม่
3. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนการดาเนิ นการด้านพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ
เผยแพร่สิ่งดีงามในเชียงใหม่
4. ส่ ง เสริ ม งานศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ท้ อ งถิ่ น โดยมุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การสื บ สานเอกลั ก ษณ์ ท าง
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของคนเมืองแก่คนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานต่อไปในอนาคต
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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วิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)
๑.วิเครำะห์ จุดแข็ง (Strengths) / จุดอ่อน(Weakness)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน(Weakness)
S1 -นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มีนโยบายด้าน W1 -ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ยั ง ข า ด
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
สุขภาพ กีฬา นันทนาการ ที่ชัดเจน
S2 -มี ก ารก าหนดแผนงานโ คร งก าร ด้ า น W2 -บุคลากรส่ ว นใหญ่ขาดองค์ความรู้ส มัย ใหม่
การศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม
ทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ งาน
สุภาพ กีฬา นันทนาการ ที่ชัดเจน
เฉพาะต าแหน่ ง ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์
การสังเคราะห์ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึง
มีการทางานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
S3 -ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ W3 -ขาดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลภายในองค์กร
การสื่อสาร(ICT)ที่สามารถช่วยในการบริหาร
ไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ การบู ร ณาการในการ
จัดการทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรและส่วนราชการอื่น
S4 -องค์ ก รมี ก ารแบ่ ง โครงสร้ า งส่ ว นราชการ W4 -ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสาคัญในการ
ภายในและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสาย
จัดทาแผนการศึกษาน้อย
การบังคับบัญชาอย่างชัดเจนอย่างเป็นระบบ
S5 -ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามเป็ น อิ ส ระในการบริ ห าร W5 -นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ขาดความเชื่ อ มั่ น ความ
จัดการโรงเรียนภายใต้กรอบอานาจหน้าที่
กระตือรือร้น การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฐานะยากจน
S6 -มี ก ารจั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ W6 -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
บริบทท้องถิ่น
ในสั ง กั ด โดยเฉพาะพื้ น ฐานความรู้ ท าง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การแก้
โจทย์ปัญหา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ใน
ระดับต่าถึงปานกลาง
S7 -มีศักยภาพในการสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน W7 การให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยียัง มีน้ อย
เช่น ระบบสารสนเทศออนไลน์ ระบบดิจิทัล
S8 -มี ก ารด าเนิ น การและสนั บ สนุ น กิ จ กรรม W8 -หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการมี ก ารใช้
จานวนมากและหลากหลาย ร่วมกับหน่วยงาน
จ่ า ยเงิ น งบประมาณในบางโครงการไม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานองค์กร
สามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า และ
สมาคม ทั้งภาครั ฐ และเอกชนอย่ างต่อเนื่ อ ง
ประโยชน์ ที่ ห ลากหลายต่ อ ประชาชนใน
เช่ น ด้ า นศาสนา ประเพณี วั น ส าคั ญ ภู มิ
ภาพรวม
ปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาความรู้ การส่งเสริม
ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรม กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
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2.วิเครำะห์ โอกำส (Opportunities) / ข้อจำกัด ภัยคุกคำม (Threats)
โอกำส (Opportunities)
ข้อจำกัด ภัยคุกคำม(Threats)
O1 -นโยบายรั ฐ บาลและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ ห้ T1 -กฎหมาย ระเบียบการบริหารและการทางาน
ความสาคัญการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพ
เกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่า ยงบประมาณไม่ เอื้ อ ต่อ
คน และการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
การพั ฒ นา และกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
เท่าเทีย มกัน ทางสั งคม การปฏิรู ป การศึกษา
โดยเฉพาะการเบิกจ่ายขัดแย้งกับข้อเท็จจริง
ของประเทศ
ในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
O2 -แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาชาติ แ ละแผนพั ฒ นา T2 -การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งบ่ อ ยท าให้
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกาหนดการ
นโยบายทางการศึกษาไม่มีความต่อเนื่อง
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาสอดรับกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
O3 -นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการเล่นกีฬา การออก T3 -สภาพความเจริญทางเทคโนโลยีดิจิทัลและ
กาลังกาย และนันทนาการเพื่อสุขภาพ
วัตถุ ทาให้เกิดค่านิยมด้านวัตถุนิยมส่งผลต่อ
เด็กและเยาวชนสังคมวัฒนธรรม มีส่วนโน้ม
น้าวให้เด็ก เยาวชน ไปในทางเสื่อม
O4 -มี ห น่ ว ยงานองค์ ก รต่ า ง ๆทั้ ง ในระดั บ ชาติ T4 -กลุ่ ม ชาติ พั น ธ์ข องผู้ เ รีย น และครอบครัว มี
ส นั บ ส นุ น ค ว า ม รู้ ท า ง วิ ช า ก า ร เ ช่ น
ฐานะยากจน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศ
O5 -มี ชุ ม ชน หน่ ว ยงาน องค์ ก รภายนอกที่ T5 -ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ท้ อ ง ถิ่ น สั ง กั ด
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ ค วาม
กระทรวงมหาดไทยต้องอิงกับกฎหมายและ
ร่ ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษาและเทศบาลนคร
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความ
เชียงใหม่
ล่าช้าในการสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
O6 -ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากเครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ T6 -ระบบการบริหารงานบุคคลถูกแทรกแซงจาก
และเอกชนในการจัดกิจกรรมด้านการศาสนา
นักการเมืองทาให้ไม่มีเอกภาพในการบริหาร
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
จัดการ
รวมถึงกรมส่งเสริมการกีฬา กิ จกรรมเด็กและ
เยาวชน
O7 -การเข้าสู่ประชาคนอาเซียนทาให้มีโอกาสใน T7 -การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอัตรา
การแลกเปลี่ยน เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี
การเกิดต่าและจังหวัดเชี ยงใหม่เ ข้ าสู่ สั ง คม
ผู้สูงอายุ
O8 -จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ก าร
สุ ขภาพและการท่ องเที่ย ว สามารถนาสู่ ก าร
จ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
O9 -จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่รองรับการจัด
กิจกรรมนานาชาติ
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สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร
1. จำกกำรวิเครำะห์โดยใช้หลักกำร (จุดแข็ง-โอกำส) พัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและใช้ประโยชน์จาก
โอกาสในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการ ควรกาหนด
กลยุทธ์ในการพัฒนาเชิงรุก ดังนี้
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ขับเคลื่อน
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ นาผลการศึกษา วิจัย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทุนทางวัฒนธรรม
ความเข้มแข็งของชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้ดาเนินการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
ทักษะวิช าการ และทักษะอาชี พ เพื่อให้ เกิด ผลสั มฤทธิ์ แ ก่ผู้ เ รีย นในภาพรวม และให้ การผลิ ต ก าลั ง คนมี
สมรรถนะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ตามนโนบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศให้พ้นกับ
ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้า นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
และการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
1.2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มี
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้ผู้ เรียนเพื่อลดความเหลื่ อมล้าทางการศึกษา มีระบบการแนะแนวอาชีพและการศึก ษาต่ อ
รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสใน
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. จำกกำรวิเครำะห์โดยใช้หลักกำร (จุดแข็ง-อุปสรรค) พัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่น ลดปัจจัยภายนอก
ที่เป็นอุปสรรคเพื่อเสริมจุดแข็งในการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น
ฐานะครอบครัวเด็กนักเรียน ยากจน ปัญหาด้านสังคม เช่น ปัญหาด้านยาเสพติด สื่อเทคโนโลยีที่จะนาพาเด็ก
เยาวชนไปในทางเสื่อม รวมถึงเรื่องอุปสรรคหรือข้อจากัดจากการใช้หรือปฏิบัติตามระเบี ยบกฎหมายต่าง ๆใน
การปฏิบัติงานควรใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาลักษณะเชิงแก้ไขดังนี้
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ตามที่กาหนดไว้ โดยยึดหลักการทางานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีระบบการติดตาม/ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการเสริมสร้างการ
พัฒ นาเด็กและเยาวชนให้ มีทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้ รู้เท่าทันสื่ อเทคโนโลยี รวมทั้งส่ งเสริม เด็ก
เยาวชน และประชาชนให้มี ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการ
เล่นกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยการฝึกทักษะอาชีพในสถานศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
3. จำกกำรวิเครำะห์โดยใช้หลักกำร (จุดอ่อน-โอกำส) ลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส
ควรใช้กลยุทธ์ พัฒนาในลักษณะป้องกันดังนี้
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมให้เกิดความคุ้มค่าและ
ผลสั ม ฤทธิ์ สู ง สุ ด ต่ อ การศึ ก ษา ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การและงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น
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ผลงาน (Performance-based Budgeting) ซึ่งเป็นส่วนจะก่อให้เกิดการใช้หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าในการจัดทางบประมาณ ซึ่งจะ
ส่งผลให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าต่อการพัฒนาคนมากที่สุด
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร
ทางการศึกษา
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และ
สร้างช่องทางเพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่จ ะเป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่ว มใน
กระบวนทางานขององค์กร
4. จำกกำรวิเครำะห์โดยใช้หลักกำร (จุดอ่อน-อุปสรรค) เพื่อพยายามลดอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่ สุดเนื่องจากสังคมชุมชนปัจจุบัน
ยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติได้ง่าย ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภคที่เป็นผลเสียต่อคนและสังคม
โดยเฉพาะด้านบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์ ดนตรี ฯลฯ ทาให้ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
เสื่อมถอยลง สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมวัตถุนิยมมากขึ้นส่งผลต่อการเรียนรู้ ขาดความอดทน อดกลั้น ขาดระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่น ความกระตือรือร้น การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของเด็ก เยาวชน ประชาชน ควรใช้กล
ยุทธ์ตั้งรับดังนี้
4.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว การให้ความรู้ในการอบรมดูแลบุตรหลาน ให้ทัน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน
4.2 บูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน องค์กร หน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับ คุณธรรม
จริ ย ธรรม ระเบี ย บวินั ย ศิล ปวัฒ นธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ กับ
ครอบครัวและชุมชน
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แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2561 - 256๕) ของเทศบำลนครเชียงใหม่
วิสัยทัศน์ “เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่อารยธรรมล้านนา สู่การพัฒนา
มหานครเชียงใหม่อย่างยั่งยืน”
1.1 วิสัยทัศน์
“เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่อารยธรรมล้านนา สู่การพัฒนา
มหานครเชียงใหม่อย่างยั่งยืน”
1.2 พันธกิจ
1. จั ดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธ ยาศัย อย่างทั่ว ถึ ง
เท่าเทียม และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน เพื่ อ การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ให้ อ นุ รั ก ษ์ ศิล ปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และห่างไกลจากยาเสพติด
5. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของเยาวชน และประชาชน ให้มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้
6. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

1.3 เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์
(Goals)

1. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับการฝึก
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
(KPIs)

1. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่เข้าถึงการบริการด้าน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
2. ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้รับการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วม
3. ร้อยละของชุมชนในเขตเทศบาล
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ นครเชียงใหม่เข้าร่วมงานประเพณีต่าง ๆ
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
อย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และ
4. ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าถึงบริการศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
และห่างไกลยาเสพติด
เชียงใหม่
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ 5. ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ณ แหล่ง
เข้าถึงบริการแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ของเทศบาลนครเชียงใหม่

ข้อมูลปัจจุบัน
เป้ำหมำย (Targets)
(Baseline Data) ปี 2561-2565 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

50

85

65

70

75

80

85

50

85

65

70

75

80

85

50

85

65

70

75

80

85

10

35

15

20

25

30

35

20

45

25

30

35

40

45
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รำยละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าถึงการบริการด้าน
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 11 โรงเรียน
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561- 2565) : ร้อยละ 85
5. วิธีการคานวณ : คิดคานวณจากจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง
11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 50 (นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง
11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง จานวน 3,583 คน)

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลเอง ส่งแบบสารวจ/แบบสอบถามใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
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รำยละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้รับการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก เยาวชนและประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ตามทะเบียนควบคุมได้รับการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561- 2565) : ร้อยละ 85
5. วิธีการคานวณ : คิดคานวณจากจานวนเด็ก เยาวชนและประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 50 (เด็ก เยาวชนและประชาชนผู้ด้อยโอกาส ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตามที่งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยลงทะเบียน
ควบคุมไว้ จานวน 550 คน)
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน: ปีละ 1 ครั้ง
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รำยละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประเพณีต่างๆ
2. ขอบเขตความหมาย : ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 4 แขวง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561- 2565) : ร้อยละ 85
5. วิธีการคานวณ : คิดคานวณจากจานวนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 4 แขวง
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 50 (จานวนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง
4 แขวง จานวน 97 ชุมชน)
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สารวจ / สอบถาม จากการเข้าร่วมงานประเพณีที่
ส าคัญ ดังนี้ ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ และประเพณีส งกรานต์ จากฝ่ ายส่ งเสริม
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
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รำยละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าถึงบริการศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
เชียงใหม่
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าใช้บริการศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เพิ่มขึ้น
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561- 2565) : ร้อยละ 35
5. วิธีการคานวณ : คิดคานวณจากจานวนผู้มาใช้บริการศูนย์เยาวชนเทศบาลนครเชียงใหม่
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 10 (เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าใช้บริการศูนย์
เยาวชนเทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน 1,975 คน/วัน)
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สารวจ / สอบถามข้อมูลจากศูนย์เยาวชนเทศบาล
นครเชียงใหม่ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครั้ง
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รำยละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าถึงบริการแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าใช้
บริการห้องสมุดศาลาแดง เพิ่มขึ้น
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561- 2565) : ร้อยละ 45
5. วิธีการคานวณ : คิดคานวณจากผู้มาใช้บริการห้องสมุดศาลาแดง
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) : มีร้อยละ 20 (ผู้มาใช้บริการห้องสมุดศาลาแดง จานวน
3,305 คน/ปี)
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สารวจ / สอบถามและ หรือขอความร่วมมือจาก
ห้องสมุดศาลาแดง ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละ 1 ครัง้

บทที่ 2
ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ในปีงบประมาณ 2562 สานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงาน / โครงการ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ปรากฏตามรายละเอียด
ตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
1.1 แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและจัดการศึกษาปฐมวัยทั่วถึงและมีคุณภาพ
โครงการ
1. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย

2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
ศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อพัฒนากระบวนการและ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูระดับปฐมวัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ปฐมวัยให้มีความความสามารถ
ทางด้านวิชาการและทักษะ
สมวัยพร้อมทั้งพัฒนา
กระบวนการและวิธีจดั กิจกรรม
การเรียนการสอนของครูระดับ
ปฐมวัยให้ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย

ผลการดาเนินงาน
ครูระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนา
กระบวนการและวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
นักเรียนระดับปฐมวัยความ
ความสามารถทางด้านวิชาการ
และทักษะสมวัยพร้อมทั้งพัฒนา
กระบวนการและวิธีจดั กิจกรรม
การเรียนการสอนของครูระดับ
ปฐมวัยให้ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
จัดการอบรมการจัดกิจกรรมการ จานวนครูปฐมวัยเข้าร่วม
เรียนการสอนระดับปฐมวัยแก่ ฝึกอบรมตามเป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100
ระดับปฐมวัย
-จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3
ของนักเรียนปฐมวัย สังกัด
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
เทศบาลนครเชียงใหม่
คิดเป็นร้อยละ 90
-จัดการแข่งขันทักษะพัฒนาการ
ของนักเรียนปฐมวัย
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ครูมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ตรงตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยพัฒนาสื่อการ
นักเรียนระดับปฐมวัยสังกัดเทศบาลฯ มี
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน
วิชาการและพัฒนาการตามวัยที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมีความ
พร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อไป

โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้
3. สานสัมพันธ์วันปฐมวัย
-เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์และได้
แสดงออกถึงพัฒนาการสมวัย
อย่างครบถ้วน
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและ
การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนปฐมวัย
4. จัดหาวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้สู่ เพื่อพัฒนาความสามารถของ
เด็กปฐมวัย
นักเรียนโดยมุ่งเน้นตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนของเด็กเล็ก
ที่ดีงามให้นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เกิดการ
เรียนรูเ้ กี่ยวกับวันสาคัญต่างๆ
และส่งเสริมให้นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน
6. จัดซื้อและติดตั้งเครื่องเสียง ศูนย์ - เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่อง
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เสียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์และได้
แสดงออกถึงพัฒนาการสมวัย
อย่างครบถ้วน และมี
ความสัมพันธ์อันดีและการมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียนปฐมวัย
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ความสามารถโดยมุ่งเน้นตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียนได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับวัน
สาคัญต่างๆและส่งเสริมให้
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชน

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
จัดกิจกรรมกีฬาและการแสดง
ของนักเรียนระดับปฐมวัยครู
และผูป้ กครองร่วมกัน

ให้ความรู้นักเรียนระดับปฐมวัย
ในโรงเรียน

ผลการดาเนินงาน
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 90

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ร้อยละความพึงพอใจของ
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ ผู้ปกครองต่อกิจกรรม
จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่ดี คิดเป็นร้อยละ 100
ขึ้นพร้อมทั้งประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและมีความกล้า
คิด กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องเสียง
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อสิ่ง ร้อยละความพึงพอใจของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร อานวยความสะดวกในการเรียน ผู้ปกครองต่อสิ่งอานวยความ
เชียงใหม่
การสอน
สะดวกในการเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
-นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์และสามารถแสดงพัฒนาการสมวัย
ได้อย่างครบถ้วน
-นักเรียนปฐมวัย ครูและผู้ปกครองได้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและทากิจกรรมร่วมกัน

นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีทักษะ
ในการเป็นวิทยากร
นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญาที่ดี
ขึ้นพร้อมทั้งประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และมีความกล้าคิด
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๖

โครงการ
7. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา งาน
การศึกษาปฐมวัย

8. ซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน
- เพื่อใช้ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก

ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
มีรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซี ผู้ปกครอง/ผู้ที่ได้รับการติดต่อ
ซี แบบเกียร์ธรรมดา จานวน 1 ประสานงานมีความพึงพอใจต่อ
คัน
การปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่
ได้รับการติดต่อประสานงาน/
ผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงาน คิด
เป็นร้อยละ 100

เพื่อให้มีหลังคาอาคารเรียนที่
มั่นคง ปลอดภัยเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน

อาคารเรียนมีความมั่นคง
ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน

ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 100

ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
ได้แก่ รื้อถอนกระเบื้องเดิม
แล้วมุงใหม่ด้วย metal
sheet พร้อมฟอยล์
และครอบผนัง metal
sheet ติดตั้ง 2 ด้านยาว
ตลอดแนว

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
- ผู้ปกครองต่อการปฏิบตั ิงานกับ
หน่วยงานภายนอกมีความคล่องตัวทันเวลา
และการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ
- ผู้ปกครอง/ผู้ที่ได้รับการติดต่อ
ประสานงานมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารเรียนที่มั่นคง
ปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

๒๗

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
1.2 แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและจัดการศึกษาภาคบังคับในระบบโรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
นักเรียนมีประสิทธิภาพการเรียน จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ
เรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนตามกลุม่
ตามกลุม่ สาระการเรียนรู้และ
ประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ การเรียนรู้และกลุม่ สาระการ
สาระการเรียนรู้และกลุ่มสาระการ กลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พิ่มเติม
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตาม
เรียนรูเ้ พิ่มเติมมีประสิทธิภาพ
เรียนรูเ้ พิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่ม
มากขึ้น ความพึงพอใจต่อการ
สาระการเรียนรูเ้ พิ่มเติม
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
2. สนับสนุนการจัดการเรียนการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดสอบแข่งขันนักเรียนระดับชั้น นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วม
สอน
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียนให้มี
ประถมศึกษาปีที่ 5 และ
การแข่งขันคนเก่งในระดับ
ประสิทธิภาพมากขึ้น เอื้อต่อการ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียน
ประเทศ ใน 5 กลุม่ สาระวิชา
จัดการเรียนการสอน
สังกัดเทศบาลฯ เพื่อคัดเลือกเป็น จานวน 10 คน
ตัวแทนและส่งเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศ
3. จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่
นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่มีโอกาส -จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ที่เข้าเรียนใหม่และวันปัจฉิมนิเทศ
ได้รับความรู้และวิธีปฏิบัติ ข้อ
ทาความรู้จักเพื่อนและโรงเรียน ที่เข้าเรียนใหม่
เป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจ
นักเรียนที่จบการศึกษา
กฎระเบียบของโรงเรียนและ
และนักเรียนที่จบการศึกษามี
-จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
ของนักเรียนต่อการดาเนินตาม
นักเรียนที่จบการศึกษาได้เตรียม ความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ นักเรียนที่จบการศึกษา
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ความพร้อมสู่สถาบันการศึกษา
สถาบันใหม่
ใหม่
4. จัดกิจกรรมวิชาการของนักเรียน -เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ -นักเรียนได้รับการเสริมสร้าง
จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
และประสบการณ์ให้กับนักเรียน ทักษะการเรียนรู้และ
ทางการเรียนให้กับนักเรียน
เทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 11
-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ ประสบการณ์
แห่งและผู้ที่เกีย่ วข้องได้รับการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
-นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
พัฒนาด้านวิชาการ ตาม
ทางการเรียนสูงขึ้น
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
โรงเรียนสามารถปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงเรียนสามารถปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ได้รับ
ความรู้และวิธีปฏิบตั ิ ข้อ
กฎระเบียบของโรงเรียนและ
นักเรียนที่จบการศึกษาได้เตรียม
ความพร้อมสู่สถาบันการศึกษา
ใหม่
นักเรียนความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

๒๘

โครงการ
5. จัดกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน

6. พัฒนางานวิชาการของนักเรียน

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
-เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของครูและนักเรียน
-เพื่อเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับภาคเหนือและ
ระดับประเทศหรือหน่วยงานอื่น
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ

7. พัฒนางานวิชาการของโรงเรียน

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ

8. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ผลการดาเนินงาน
- ผลงานทางวิชาการของครูและ
นักเรียนได้รับการเผยแพร่
-ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและ
ระดับประเทศหรือหน่วยงานอื่น
การจัดการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
จัดการแสดงผลงานการจัด
การศึกษาและเข้าร่วมการจัด
นิทรรศการทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
ภาคเหนือและระดับประเทศหรือ
หน่วยงานอื่น
-จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 11
แห่งและผู้ที่เกีย่ วข้องได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาการ ตาม
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 11
แห่งและผู้ที่เกีย่ วข้องได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาการ ตาม
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100
การจัดการเรียนการสอนได้รับ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 11
ภายในโรงเรียนร่วมกับหน่วยงาน แห่งและผู้ที่เกีย่ วข้องได้รับการ
ภายนอก
พัฒนาด้านวิชาการ ตาม
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เช่น
จานวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ ฯลฯ
พัฒนาผู้เรียนครบตามจานวน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น -นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายคิดเป็น ร้อยละ 100
พื้นฐาน พ.ศ.2551
การเรียนรู้และศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบการ
ดาเนินกิจกรรมการจัดการศึกษา
ของเทศบาลฯ ทั้งในระดับ
ภาคเหนือและระดับประเทศ
นักเรียนความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการ
เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นักเรียนความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการ
เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551

๒๙

โครงการ

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 11
แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการดาเนินงาน
การเรียนการสอนของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

10. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 11
แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

การเรียนการสอนของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

11. พัฒนางานสัมพันธ์ชุมชนของ
โรงเรียน

เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษาและ
พัฒนากระบวนการดาเนินงานของ
โรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษาและ
พัฒนากระบวนการดาเนินงาน
ของโรงเรียน

12. แก้ปญ
ั หาด้านการเรียนตาม
หลักสูตรการเรียนรู้ 8 สาระการ
เรียนรู้

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเรียน
การสอนและการวัดคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน

นักเรียนได้วัดความรู้
ความสามารถของตนเอง และ
วัดคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

9. ผลิตและจัดหาสื่อการเรียน
การสอน

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
พนักงานครูทุกกลุ่มสาระผลิตสื่อ
การเรียนการสอนที่จาเป็นต่อ
หลักสูตรสถานศึกษาของตน เพื่อ
นามาเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา อย่าง
น้อยจานวน 1 ชิ้น/กลุม่ สาระ/ปี
พนักงานครูทุกกลุ่มสาระผลิตสื่อ
การเรียนการสอนที่จาเป็นต่อ
หลักสูตรสถานศึกษาของตน เพื่อ
นามาเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา อย่าง
น้อยจานวน 1 ชิ้น/กลุม่ สาระ/ปี
-จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการงานสัมพันธ์
ชุมชนแก่คณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง
ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
-จัดกิจกรรมส่งเสริมงานสัมพันธ์
ชุมชน เช่น งานประเพณีท้องถิ่น
งานวันสาคัญทางศาสนา ฯลฯ
จานวน 5 ครั้ง/ปีการศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ
ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 11
แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
สื่อการเรียนการสอนครบทุก
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร
เชียงใหม่มีสื่อการเรียนการสอนที่
จาเป็นต่อหลักสูตรสถานศึกษา
เพิ่มขึ้น

โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 11
แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
สื่อการเรียนการสอนครบทุก
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร
เชียงใหม่มีสื่อการเรียนการสอนที่
จาเป็นต่อหลักสูตรสถานศึกษา
เพิ่มขึ้น

มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการบริหารงาน
สัมพันธ์ชุมชน ตามเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 100

บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการดาเนินงานของ
โรงเรียน

นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทุก
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย ดีข้นึ
ละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ
คิดเป็นร้อยละ 100
๓๐

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
นักเรียนมีพัฒนาการด้านวิชาการ
ตามศักยภาพและแสดง
ออกตามความถนัด

ที่ตั้งไว้
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิชาการได้พัฒนาศักยภาพและได้
แสดงออกตามความถนัด

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิชาการได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพและได้
แสดงออกตามความถนัด

ที่ตั้งไว้
จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับต่างๆ ได้แก่
1.ระดับก่อนประถมศึกษา
2.ระดับประถมศึกษา
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการดาเนินงาน
มีการจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการฯ ครบทั้ง 3 ระดับตาม
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ100

14. มอบสัมฤทธิ์บัตรให้แก่นักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มอบวุฒิบัตรให้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

-เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจรวมทั้ง
สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนใน
การมุ่งมั่นศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
-เพื่อให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการวางพื้นฐาน
ทางการศึกษา

-นักเรียนมีขวัญและกาลังใจ
รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการ
มุ่งมั่นศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
-ผู้ปกครองเห็นความสาคัญของ
การวางพื้นฐานทางการศึกษา

ไม่ได้จัดงานมอบสัมฤทธิ์บัตร
ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
งานมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และงานมอบ
ประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทาให้คณะครูและผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นอนุบาล เกิดความ
ภูมิใจและความเชื่อมั่นในการ
บริการด้านการศึกษาของโรงเรียน

15. ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการ นักเรียนมีประสบการณ์ในการ
อ่านและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน อ่านและเรียนรู้การใช้ชีวิต
เป็นหมู่คณะในสังคม
ร่วมกันเป็นหมู่คณะในสังคม

-จัดงานมอบสัมฤทธิ์บัตรให้แก่
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จาก
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-จัดงานมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน
ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และมอบประกาศนียบัตร
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 11
แห่ง

16. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุม
ของนักเรียนในโรงเรียน

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้
และความสามารถตามความถนัด
ของนักเรียนและฝึกการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการการอ่านครบตาม
จานวนเป้าหมาย คิดเป็นร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
กิจกรรมชุมนุม ตามเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 100

ทาให้นักเรียนมีนสิ ัยรักการอ่านมี
วินัย มีความรับผิดชอบเป็นผู้นา/
เป็นผู้ตามที่ดีในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความ
ถนัด ความสนใจและสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่น

13. แข่งขันทักษะทางวิชาการ

นักเรียนมีความรู้และ
ความสามารถตามความถนัด
ของตนเองและได้เรียนรู้ฝึกการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น

จัดกิจกรรมชุมนุมภายในโรงเรียน
เช่น ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชุมนุมดนตรีและนาฏศิลป์
ชุมนุมนักประดิษฐ์น้อย
ชุมนุมสนุกคิดคณิตศาสตร์ ฯลฯ

๓๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้
17. พัฒนาระบบการเรียนการสอน -เพื่อเสริมความรู้ทักษะพัฒนา
E-Learning
ระบบการเรียนการสอน ELearning ให้กับครูและนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 11
แห่ง
-เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ในการเรียนพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน
E-Learning
18. พัฒนาระบบการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผสู้ อนและผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

19. อบรมทบทวนและพัฒนา
ความรู้ระบบคลังข้อสอบ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 11 แห่ง มีความรู้
ประสบการณ์ และทักษะพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน ELearning

ที่ตั้งไว้
ฝึกอบรมพัฒนาระบบการเรียน
การสอน E-Learning ให้แก่ครู
และนักเรียนในสังกัดโรงเรียน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 11
แห่ง

ครูผสู้ อนได้รับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
เพิ่มขึ้น

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา และ
วัดผลประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 แก่พนักงานครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ทั้ง 11 แห่งและผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
จัดการอบอมทบทวนระบบคลัง
ข้อสอบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง ให้แก่พนักงานครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ และผูเ้ กี่ยวข้อง
สังกัดสานักการศึกษา

-เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ จัดการสร้างคลังข้อสอบ จัดชุด
สร้างคลังข้อสอบ จัดชุดทดสอบ
ทดสอบ online
online
-เพื่อให้พนักงานครูได้เรียนรู้และมี
ทักษะในการใช้ระบบคลังข้อสอบ
ภายหลังที่มีการพัฒนาโปรแกรม

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา
เทศบาลฯ ได้รับความรู้ และเสริม
ระบบการเรียนการสอน Eทักษะพัฒนาระบบการเรียนการ
Learning ตามเป้าหมาย คิด
สอน E-Learning
เป็นร้อยละ 100

พนักงานครูในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 11
แห่งและผู้ที่เกีย่ วข้องอบรมเข้า
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ
100

ครูผสู้ อนได้พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

พนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯและผู้เกี่ยวข้องสังกัด
สานักการศึกษาได้รับการ
ทบทวนระบบคลังข้อสอบ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 100

พนักงานครูและผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถ
สร้างแบบทดสอบ online ที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานใน
ระบบคลังข้อสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓๒

โครงการ
20. ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่

21. แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
-เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มความสามารถในทุกด้าน
เข้าใจตัวเองและสิ่งแวดล้อม
สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้
ถูกต้อง
-เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียน
การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
สามารถวางแผนด้านการศึกษาต่อ
ในอนาคตได้
-เพื่อให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับ
สังคมและดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
เพื่อเป็นการวัดความรู้
ความสามารถของนักเรียน และวัด
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศ

ผลการดาเนินงาน
-นักเรียนพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มความสามารถในทุกด้าน
เข้าใจตัวเองและสิ่งแวดล้อม
สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ
ได้ถูกต้อง
-นักเรียนรู้จักวิธีการเรียน
การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
สามารถวางแผนด้านการศึกษา
ต่อในอนาคตได้
- นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมและดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
นักเรียนได้วัดความรู้
ความสามารถของตนเอง และ
วัดคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับประเทศ

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
จัดอบรมนักเรียนสังกัดโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ เกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพตนเองและ
วางแผนการศึกษาต่อในอนาคต
การปรับตัวเข้ากับสังคม ฯลฯ

จัดสอบแข่งขันนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ เพื่อคัดเลือกเป็น
ตัวแทนและส่งเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
จานวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม -นักเรียนสามารถเข้าใจตนเองและ
พัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมาย
สิ่งแวดล้อมสามารถแก้ปัญหาหรือ
คิดเป็นร้อยละ 100
ตัดสินใจได้ถูกต้อง
-นักเรียนรู้จักวิธีการเรียน
การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
สามารถวางแผนด้านการศึกษาต่อ
ในอนาคตได้
- นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมและดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วม โรงเรียนสามารถปรับปรุงคุณภาพ
การแข่งขันคนเก่งในระดับ
การจัดการศึกษาให้มี
ประเทศ ใน 5 กลุม่ สาระวิชา
ประสิทธิภาพมากขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 100

๓๓

โครงการ
22. พัฒนากลุ่มประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23. พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
24. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

25. จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
-เพื่อสามารถกาหนดทิศทางและ
ดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-เพื่อพัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการฯตั้งแต่ระดับสถานศึกษา
และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานระดับ
จังหวัดที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
-สามารถกาหนดทิศทางและ
ดาเนินการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่
-คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการฯ ได้พัฒนาความรู้
บทบาทหน้าที่ ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษาและระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานระดับจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการ นักเรียนมีประสบการณ์ในการ
อ่านและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน อ่านและเรียนรู้การใช้ชีวิต
เป็นหมู่คณะในสังคม
ร่วมกันเป็นหมู่คณะในสังคม

ที่ตั้งไว้
-จัดการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการฯ ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี
-คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการฯ มีการศึกษาดูงาน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
จานวนครั้งของการจัดประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการฯ คิดเป็นร้อยละ 50

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 11
แห่ง

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง ให้เป็นฐาน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันและเรียนรู้
การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมูค่ ณะใน
สังคม

จัดหาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
สาหรับเป็นฐานการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการใช้บริการ
ห้องสมุดโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
จานวนลูกเสือและเนตรนารีที่
เข้าค่ายพักแรมครบตามจานวน
เป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง มีแหล่ง
เรียนรูภ้ ายในเป็นฐานการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต
ลูกเสือ-เนตรนารีมีประสบการณ์
ในการดาเนินชีวิตประจาวันและ
เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่
คณะในสังคม

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของ
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
ดาเนินการพัฒนาการ
จัดการศึกษาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบ
และคณะกรรมการฯได้รบั การ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่

ห้องสมุดของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง 11 แห่ง มีความ
ทันสมัย เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อ
นักเรียน ครูและผู้ที่สนใจ
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ตรงกับ
ความต้องการและความสามารถ
ของนักเรียนสามารนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ทาให้นักเรียนมีวินัย มีความ
รับผิดชอบเป็นผู้นา/เป็นผูต้ ามทีด่ ี
ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๔

โครงการ
26. ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่
ของนักเรียน
27. ค่าอาหารกลางวันของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่
28. จัดหาอาหารเสริม (นม)
สาหรับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน
และระดับประถมศึกษาให้แก่
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
, โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่
29. จัดหาหนังสือเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
เพื่อให้เด็กได้เพิ่มพูนความรู้จาก
เด็กได้เพิ่มพูนความรู้จาก
ประสบการณ์ที่ได้รับจริงจากแหล่ง ประสบการณ์ที่ได้รับจริงจาก
เรียนรูภ้ ายนอกสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
เทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ เล็กเทศบาลฯ ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอก ร้อยละความพึงพอใจของ
สถานศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน นักเรียนต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
สังกัดเทศบาลฯ
คิดเป็นร้อยละ 100
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จานวน
11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ จานวน 1 แห่ง

เพื่อสนับสนุนค่าอาหารเสริมนม
สาหรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ทั้ง เชียงใหม่ทั้ง ๑๑ แห่ง ได้รับการ
๑๑ แห่ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนค่าอาหารเสริมนมทาให้
โครงการอาหารกลางวันมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัดทุกระดับชั้น

นักเรียนมีหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัดทุกระดับชั้น

จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชารายวิชา
พื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 และหนังสือแบบฝึกหัด
เฉพาะรายวิชาพื้นฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ทาให้เด็กได้รับการเสริมสร้าง
ทักษะความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ

จานวนนักเรียนที่ที่ได้รับ
เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร
ประทานอาหารกลางวัน คิดเป็น ครบถ้วน เพียงพอต่อความ
ร้อยละ 100
ต้องการของร่างการ ทาให้มี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และ
แข็งแรง
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครทั้ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครทั้ง
๑๑ แห่ง มีประสิทธิภาพด้าน
๑๑ แห่งได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริมนมมากขึ้น ร้อยละ ค่าอาหารเสริมนม ทาให้โครงการ
ความสาเร็จในการจัดหาอาหาร อาหารกลางวันมีประสิทธิภาพมาก
เสริม(นม) ตามหลักเกณฑ์ที่
ขึ้น
กาหนด คิดเป็นร้อยละ 100
ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัดที่ใช้ในการเรียน คิด
เป็นร้อยละ 100

นักเรียนมีหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัดทุกระดับชั้น เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียน

๓๕

โครงการ
30. ค่าอุปกรณ์การเรียน

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียนโรงเรียนสังกัด
ทุกระดับชั้น
เทศบาลนคร ทั้ง ๑๑ แห่ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

31. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบ
สาหรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ทั้ง
๑๑ แห่ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

32. ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน

เพื่อสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร ทั้ง ๑๑ แห่ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

33. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนมีประสบการณ์ในการ
ในการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่
ในสังคม
คณะในสังคม

34. พัฒนาระบบแนะแนวทาง
การศึกษา

เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา นักเรียนมีแนวทางในการเลือก
ต่อและปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียน ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นชั้น
สูงสุดของโรงเรียน

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ทั้ง ๑๑ แห่ง ได้รับการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนทา
ให้โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ทั้ง ๑๑ แห่ง ได้รับการ
สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
ทาให้โครงการค่าเครื่องแบบ
นักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ทั้ง ๑๑ แห่ง ได้รับการ
สนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจนทาให้นักเรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลทั้ง 11 แห่ง
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
และปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
จัดสรรเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อย เชียงใหม่ทั้ง ๑๑ แห่ง ได้รับการ
ละ 100
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนทา
ให้โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครทั้ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
๑๑ แห่ง มีประสิทธิภาพด้าน
เชียงใหม่ทั้ง ๑๑ แห่ง ได้รับการ
เครื่องแบบการเรียนมากขึ้น
สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
ทาให้โครงการค่าเครื่องแบบ
นักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครทั้ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
๑๑ แห่ง มีประสิทธิภาพด้าน
เชียงใหม่ทั้ง ๑๑ แห่ง ได้รับการ
ปัจจัยพื้นฐานมากขึ้น
สนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนยากจนทาให้นักเรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
ทาให้นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
โครงการการอ่านครบตาม
จริยธรรม มีวินัย มีความ
จานวนเป้าหมาย คิดเป็นร้อย รับผิดชอบเป็นผู้นา/เป็นผูต้ ามทีด่ ี
ละ 100
ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนต่อกิจกรรม คิดเป็นร้อย เกิดความภาคภูมิใจผูกพันกับ
ละ 100
สถาบันและมีแนวทางในการศึกษา
ต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น

๓๖

โครงการ
35. ประเมินคุณภาพการศึกษาสู่
การประกันคุณภาพการศึกษา

36. วัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

37. ทดสอบเพื่อประเมินผลการ
เรียนปลายปีโดยใช้ข้อสอบกลาง

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัด
การศึกษาได้ตามมาตรฐานและ
ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาจากคณะกรรมการจาก
สานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
- เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
- เพื่อให้ครูมีความรูค้ วามเข้าใจใน
การสร้างเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เทศบาลฯมีเครื่องมือที่มี
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรใน
การประเมินและนาผลการ
ประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม
และสนับสนุนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนให้
บรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดสาคัญใน
หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีการจัดการศึกษาได้
ตามมาตรฐานและผ่านการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาจาก
คณะกรรมการจากสานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
- โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
- ครูมีความรูค้ วามเข้าใจในการ
สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เทศบาลฯมีเครื่องมือที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตรในการ
ประเมิน

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาในโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯผ่าน
เทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง เกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 100
- จัดหาและสร้างเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการการ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ให้กับครู

การวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนด
คิดเป็นร้อยละ 98

สร้างและพัฒนาข้อสอบกลาง และ เทศบาลฯมีการทดสอบ
ดาเนินการประเมินผลการเรียน
ประเมินผลการเรียนปลายปี 1
ปลายปีโดยใช้ข้อสอบกลาง
ครั้ง/ปีการศึกษา

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
โรงเรียนสามารถปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

พนักงานครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การสร้างเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
อย่างเหมาะสมกับนักเรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา
ครูผสู้ อน โรงเรียน และสานัก
การศึกษา สามารถวิเคราะห์ผล
ภาพรวมของแต่ละโรงเรียนและ
เทศบาล เพื่อใช้เป็นสารสนเทศใน
การกากับติดตาม เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน

๓๗

โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้
38. ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง
นักเรียน
มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทาง
การพัฒนาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและ
ชุมชน
39.ปรับปรุงและจัดการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันและ
ตรงตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
40. ฮอมปอยฮ้อยใจ๋ส่งปี้ใหญ่ไปโฮง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
เฮียน
ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู
และชุมชนรวมถึงแสดงความยินดี
กับเด็กเล็กชั้นอนุบาล 3 ที่สาเร็จ
การศึกษา
41. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
- เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการทาวิจัยในชั้น
เรียนแก่ครู
- เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่ครู ให้มี
ความมั่นใจและสามารถพัฒนา
งานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นและชุมชน
หลักสูตรสถานศึกษาเป็น
ปัจจุบันและตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
ชุมชน ได้ทากิจกรรมร่วมกัน

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
-จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-จัดประชุมผู้ปกครองของเด็กเล็ก
-จัดประชุมสัมมนาผู้ปกครองเพื่อ
ส่งเสริมทางด้านการจัดการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คิด
เป็นร้อยละ 100

-จัดทา/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษา
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
-จัดซื้อสมุดรายงานพัฒนาการของ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดพิธีมอบสัมฤทธิ์บตั ร สาหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และการ
แสดงของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อหลักสูตร
สถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 100

- ครูมีความรู้ ทักษะ และ
จัดการประกวดคัดเลือก
ประสบการณ์ในการทาวิจัยใน ผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น
ชั้นเรียน
- ครูมีกาลังใจ มีความมั่นใจและ
สามารถพัฒนางานวิจัยให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวทางการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและเป็น
รูปธรรม และสามารถตอบสนอง
ความต้องการที่สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและ
ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรการ
เรียนการสอนและแบบรายงานผล
พัฒนาการที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานและเป็น
ปัจจุบัน
นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน
ได้ทากิจกรรมร่วมกัน ได้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและสร้าง
ขวัญและกาลังใจสาหรับนักเรียน

ไม่มีการจัดการประกวดคัดเลือก - ครูมีกาลังใจในการพัฒนา
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น
งานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและ
ระบบการทางานอย่างครูมืออาชีพ
- ครูได้แลกเปลี่ยนความรู้
ความสามารถระหว่างหน่วยงาน
ซึ่งมีผลต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เชื่อมั่นได้
๓๘

โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้
42. บูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตของ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีคณ
ุ ภาพ
นักเรียนที่ด้อยโอกาส
ชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องการฝึกสอน
ทักษะการว่ายน้า การตรวจวัด
สายตาและประกอบแว่น การให้
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน
เรื่องทักษะการว่ายน้า มีการ
ตรวจวัดสายตาและประกอบ
แว่น การมีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ

43. ตรวจระดับและประเภทของ
เพื่อนานักเรียนที่มีปญ
ั หาด้านการ
การบกพร่องการเรียนรู้ของนักเรียน เรียนรู้และพฤติกรรมที่แสดงออก
เข้ารับการตรวจจากสถาบันด้าน
การแพทย์เฉพาะทาง

นักเรียนที่มีปญ
ั หาด้านการ
เรียนรู้และพฤติกรรมที่
แสดงออกได้รับการตรวจจาก
สถาบันด้านการแพทย์เฉพาะ
ทาง

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
- สอนทักษะการว่ายน้าให้กับ
ร้อยละความพึงพอใจของ
- นักเรียนชั้น ป.4 มีทักษะการ
นักเรียนชั้น ป.4
นักเรียนต่อการดาเนินการตาม ว่ายน้าและช่วยเหลือตัวเองจาก
- วัดสายตาและประกอบแว่น
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90
การจมน้า
ให้กับนักเรียนในสังกัด
- นักเรียนที่มีปัญหาสายตาได้รับ
- สอนภาษาต่างประเทศให้กับ
การแก้ไข
นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
- นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สามารถพูด
อ่าน เขียนได้ดีขึ้น
นานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- ร้อยละจานวนนักเรียนที่ตรวจ - โรงเรียนสามารถจัดกลุ่มนักเรียน
6 ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้และ
พบความบกพร่องการเรียนรู้ คิด ที่มีความบกพร่องการเรียนรู้
พฤติกรรมซึ่งผ่านการตรวจ
เป็นร้อยละ 100
- โรงเรียนสามารถวางแผนและ
เบื้องต้นจากครู เข้ารับการตรวจ
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
ระดับและประเภทของการ
นักเรียนที่มีความบกพร่องการ
บกพร่องจากสถาบันด้าน
เรียนรูไ้ ด้อย่างถูกต้อง
การแพทย์เฉพาะทางตรวจ

๓๙

โครงการ
44. การพัฒนาวินัยเชิงบวกใน
สถานศึกษา

45. จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
- เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม
สติปัญญา มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม มี
วินัยพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
ตลอดจนการมีวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิตที่ดี
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีระบบพัฒนาวินัยเชิงบวก
ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ มีเวที
แสดงออกซึ่งความสามารถที่
หลากหลายตามความถนัดและ
ความสนใจของตน
- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ผ่านประสบการณ์ตรงจากปฏิบัติ
ทดลองด้วยตนเอง (hands-on)
ด้วยการใช้สื่อการทดลอง
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักตั้งคาถาม
และค้นหาคาตอบและแก้ไขปัญหา
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
- ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปญ
ั ญา
มีความรู้คคู่ ุณธรรม มีวินยั
พื้นฐานในชีวิตประจาวัน
ตลอดจนการมีวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิตที่ดี
- สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีระบบพัฒนาวินัยเชิง
บวกในสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน
- นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ กล้าแสดงออกซึ่ง
ความสามารถที่หลากหลายตาม
ความถนัดและความสนใจของ
ตน

ที่ตั้งไว้
- จัดอบรมสัมมนาการพัฒนาวินัย
เชิงบวกในสถานศึกษา
- นาเสนอการเปลี่ยนแปลงและ
องค์ความรู้ที่เกิดจากการเข้าร่วม
โครงการ
- จัดประกวดแปรแถวประกอบ
ดนตรี

ผลการดาเนินงาน
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 90

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากปฏิบัติทดลอง
ด้วยตนเอง (hands-on) ด้วยการใช้
สื่อการทดลอง
- นักเรียนรู้จกั ตั้งคาถามและค้นหา
คาตอบและแก้ไขปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์

- จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ประจา
ศูนย์ จานวน 3 ศูนย์
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ จานวน
3 ศูนย์

เทศบาลนครเชียงใหม่มีศูนย์
วิทยาศาสตร์ จานวน 3 ศูนย์
ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อศูนย์วิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
- นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปญ
ั ญา มี
ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม มีวินัยพื้นฐานใน
ชีวิตประจาวัน ตลอดจนการมี
วัฒนธรรมในการดารงชีวิตที่ดี
- สถานศึกษามีระบบพัฒนาวินัย
เชิงบวกในสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน
- นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ กล้าแสดงออกซึ่ง
ความสามารถที่หลากหลายตาม
ความถนัดและความสนใจของตน

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ผา่ น
ประสบการณ์ตรงจากปฏิบัติ
ทดลองด้วยตนเอง (hands-on)
ด้วยการใช้สื่อการทดลอง
- นักเรียนรู้จักตั้งคาถามและค้นหา
คาตอบและแก้ไขปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- นักเรียนมีเจตคติที่ดตี ่อการเรียน
วิทยาศาสตร์
๔๐

โครงการ

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้คู่
คุณธรรมและสามารถนามาพัฒนา
การศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข

ผลการดาเนินงาน
46. พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาและ
เพิ่มพูนความรู้คคู่ ุณธรรมและ
สามารถนามาพัฒนาการศึกษา
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และสามารถ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
47. ปรับปรุงห้องประชุมชั้นล่าง
เพื่อให้โรงเรียนมี สวยงาม อยู่ใน โรงเรียนมีความ สวยงาม อยู่ใน
อาคารวิสุทธิสังฆการ โรงเรียนชุมชน สภาพที่ดี และมีความปลอดภัย
สภาพที่ดี และมีความปลอดภัย
เทศบาลวัดศรีดอนไชย
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
48. นิเทศติดตามผลการจัด
- เพื่อให้สถานศึกษาทราบนโยบาย - สถานศึกษาทราบนโยบายและ
การศึกษาและการประเมินคุณภาพ และทิศทางการบริหารจัด
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา
ทางการศึกษา
การศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อให้การวางแผนการบริหาร - สถานศึกษามีการวางแผนการ
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างมี
บริหารการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
49. จัดหาเครื่องปรับอากาศขนาด เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศใช้ใน
มีเครื่องปรับอากาศใช้ในห้อง
30,000 บีทียู จานวน 4 เครื่องๆ ห้องประชุมของโรงเรียนเทศบาล ประชุมของโรงเรียนเทศบาลวัด
ละ 40,200 บาท โรงเรียนเทศบาล วัดเชียงยืนที่พร้อมต่อการใช้งาน เชียงยืน
วัดเชียงยืน
50. จัดหาเครื่องปรับอากาศขนาด เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศขนาด มีเครื่องปรับอากาศขนาด
36,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
36,000 บีทียู ของงานการศึกษา 36,000 บีทียู ของงาน
ปฐมวัยสานักการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
51. จัดหาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนไม้
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
-การเรียนการสอนมี
ยางพาราระดับประถมศึกษา
จัดการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพมากขึ้น
จานวน 50 ชุดๆ ละ 1,580 บาท -เพื่อให้นักเรียนได้รับความ
-นักเรียนได้รับความ
สะดวกสบายในการเรียน
สะดวกสบายในการเรียน

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาและสามารถนาความรู้
ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง พัฒนา
การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ

ที่ตั้งไว้
อบรมให้ความรู้ด้านการศึกษาแก่
ผู้บริหารเทศบาลฯ ผู้บริหาร
สถานศึกษา พนักงานเทศบาลฯ
และลูกจ้าง พนักงานครูเทศบาลฯ
บุคลากรสานักการศึกษา และ
บุคลากรที่เกีย่ วข้อง
ปรับปรุงประชุมวิสุทธิสังฆการ ให้
มีความสะอาด สวยงาม อยู่ใน
สภาพที่ดี และมีความปลอดภัย
จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้แก่
พนักงานครูเทศบาลทุกคน เพื่อ
สรุปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา พร้อมเสนอ
มาตรการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
มีเครื่องปรับอากาศขนาด
30,000 บีทียู จานวน 4 เครื่อง

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเพิม่ ขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 100

มีเครื่องปรับอากาศขนาด
36,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

ร้อยละความพึงพอใจต่อผู้ใช้งาน งานการศึกษาปฐมวัยสานัก
คิดเป็นร้อยละ 100
การศึกษามีเครื่องปรับอากาศใช้

มีโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา
ระดับประถมศึกษา จานวน 50

ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 100

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โรงเรียนมีอาคารทีส่ วยงาม น่าอยู่
อาคารสถานที่ที่ได้รับการ
และอยูใ่ นสภาพที่ดี เอื้อต่อการ
ปรับปรุง
จัดการเรียนการสอน
ร้อยละของจานวนมาตรฐานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษามีการพัฒนา
คิดเป็นร้อยละ 100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนมี
ห้องประชุม คิดเป็นร้อยละ100 เครื่องปรับอากาศใช้ในห้อง
ประชุมที่พร้อมต่อการใช้งาน

นักเรียนได้รับการเรียนการสอน
ผ่านอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ

๔๑

วัตถุประสงค์

โครงการ

ที่ตั้งไว้
52. จัดหาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนไม้
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ยางพาราระดับมัธยมศึกษา จานวน จัดการเรียนการสอน
50 ชุดๆ ละ 1,680 บาท
-เพื่อให้นักเรียนได้รับความ
สะดวกสบายในการเรียน
53. จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจร เพื่อดูแลและรักษาทรัพย์สิน
ปิด (CCTV) ในโรงเรียนสังกัด
ของทางราชการ และความ
เทศบาลนครเชียงใหม่
ปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่

ผลการดาเนินงาน
-การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-นักเรียนได้รับความ
สะดวกสบายในการเรียน
ทรัพย์สินของทางราชการ และ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่มีความปลอดภัย

54. จัดหาเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
จานวน 2 เครื่องๆละ 27,700
บาท
55. จัดหาโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด
60 นิ้ว จานวน 4 เครื่องๆละ
42,000

เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

56. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
จานวน 10 เครื่องๆละ 30,000
บาท
57. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 จานวน 3 เครื่องๆละ
7,900

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการ

-การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-นักเรียนได้รับความ
สะดวกสบายในการเรียน
-การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-นักเรียนได้รับความ
สะดวกสบายในการเรียน
การเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการ

เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารทาง
ราชการและเอกสารสาหรับการ
เรียนการสอน

เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
มีโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา
ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
ระดับมัธยมศึกษา จานวน 50 ชุด จัดการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 100

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
นักเรียนได้รับการเรียนการสอน
ผ่านอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 11 แห่งๆ
ละ 12 จุด
มีเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์
จานวน 2 เครื่อง

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการด้าน
ความปลอดภัยในโรงเรียนฯ คิด
เป็นร้อยละ 100

ทรัพย์สินโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่มี
ความปลอดภัยมากขึ้น

ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 100

นักเรียนได้รับการเรียนการสอน
ผ่านอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ

มีโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 60 นิ้ว
จานวน 4 เครื่อง

ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 100

นักเรียนได้รับการเรียนการสอน
ผ่านอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 จานวน 10
เครื่อง

ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 100

นักเรียนมีคอมพิวเตอร์สาหรับ
เรียนรู้พื้นฐานและทักษะทาง
คอมพิวเตอร์

การทางานในการทาเอกสารมี เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 จัดการเรียนการสอน คิดเป็น
จานวน 3 เครื่อง
ร้อยละ 100

- นักเรียนมีความพึงพอใจใน
เอกสารประกอบการเรียน
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

๔๒

โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้
58. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อในการบันทึกข้อมูล
สาหรับงานประมวลแบบที่ 1
ประมวลผลเอกสารทาง
จานวน 2 เครื่องๆละ22,000 บาท ราชการต่างๆของ
ประชาชน และหน่วยงาน
59. จัดหาเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด เพื่อใช้ในการสารองไฟฟ้า
800 VA จานวน 2 เครื่องๆละ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
2,500 บาท
และป้องกันข้อมูลของ
ประชาชน และหน่วยงาน
สูญหาย
60. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารทาง
ชนิด LED ขาวดา ชิด Network
ราชการให้แก่หน่วยงานและ
แบบที่ 1 (27หน้า/นาที) จานวน 1 ประชาชน
เครื่อง
61. จัดนิทรรศการการจัดการศึกษา - เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทาง
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ วิชาการของครูและนักเรียน
- เพื่อเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับภาคเหนือและ
ระดับประเทศหรือหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
การทางานในการทาเอกสารมี มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น งานประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 4 เครื่อง
ข้อมูลของประชาชน และ
หน่วยงานได้รับการป้องกันเมื่อ
ไฟฟ้าขัดข้องจึงไม่เกิดความสูญ
หาย

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครื่อง

การทางานในการทาเอกสารมี มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง
- ผลงานทางวิชาการของครูและ จัดการแสดงผลงานการจัด
นักเรียนได้รับการเผยแพร่
การศึกษาของโรงเรียนสังกัด
- ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ เทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 11
ทางการศึกษาองค์กรปกครอง
แห่ง และเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและ การจัดการศึกษาองค์กรปกครอง
ระดับประเทศหรือหน่วยงานอื่น ส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและ
ระดับประเทศหรือหน่วยงานอื่น

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละความพึงพอใจของ
การบันทึกข้อมูลประมวลผล
ประชาชนต่อการปฏิบัติงาน คิด เอกสารทางราชการต่างๆให้แก่
เป็นร้อยละ 100
ประชาชน
และหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของ
การป้องกันข้อมูลสูญหายกรณี
ประชาชนต่อการปฏิบัติงาน คิด ไฟฟ้าขัดข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นร้อยละ 100
ร้อยละความพึงพอใจของ
การจัดพิมพ์เอกสารทางราชการ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงาน คิด และเอกสารอื่นๆมีคณ
ุ ภาพ
เป็นร้อยละ 100
ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดนิทรรศการ
การจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 100

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบการ
ดาเนินกิจการการจัดการศึกษา
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งใน
ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ

๔๓

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
1.3 แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน -เพื่อให้สานักการศึกษาโรงเรียน สานักการศึกษา โรงเรียนสังกัด สนับสนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง
เทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
ไม่ได้รับรางวัล
การศึกษาดีเด่น
11 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ เข้าร่วมโครงการประกวดการจัดทา
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
ความเข้าใจในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
แผนพัฒนาการศึกษาได้อย่าง
แผนพัฒนาการ
ถูกต้อง
ศึกษาได้อย่างถูกต้อง
2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาของทุก
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน มีพนักงานครูเข้าร่วมการประชุม
สถานศึกษาของทุกระดับชั้นให้
ระดับชั้นได้รับการพัฒนาปรับปรุง ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง
เชิงปฏิบัติการตรงตามเป้าหมาย
สมบูรณ์และตรงกับหลักสูตร
ให้สมบูรณ์และตรงกับหลักสูตร
๑๑ แห่งเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 100
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโดย เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารที่ รูปแบบการบริหารที่ชุมชนเข้ามามี - จัดประชุมคณะกรรมการ
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกและ
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้รับ สถานศึกษา กรรมการสมาคม
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
การศึกษา
การพัฒนา
ผู้ปกครองและครู เกีย่ วกับการ
จานวน 11 แห่ง ร้อยละ
พัฒนาการบริหารงานของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
-อบรมอาชีพให้กลุ่มผูส้ นใจทุก
ของผู้เรียนและโรงเรียน คิดเป็น
ระดับชั้น
ร้อยละ 100
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรูเ้ พื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพเด็ก ฯลฯ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
สานักการศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 11
แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิด
แรงจูงใจในการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาให้มีความถูกต้อง
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
เป็นปัจจุบันเหมาะกับสภาพการ
เรียนรู้ในท้องถิ่นตามเป้าหมายของ
หลักสูตร
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและโรงเรียน

๔๔

โครงการ
4. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนระดับก่อนวัย
เรียนและระดับประถมศึกษา
ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ
โรงเรียนสังกัดกองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33

5. จัดทาศูนย์การเรียนรูส้ าหรับ
เด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
-เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ - สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
จัดหาอาหารกลางวัน
-เพื่อลดภาวะทุโภชนาการ
-สามารถลดภาวะ
ทุโภชนาการในโรงเรียนได้

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
-สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ ร.ร. -สนับสนุนงบประมาณในการ
สังกัดเทศบาลทั้ง ๑๑ แห่ง และศูนย์ จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ร.ร.
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลทั้ง ๑๑ แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ร.ร.สังกัดกองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน, ร.ร.สังกัด สพฐ.

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์การ
เรียนรูภ้ ายในโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์การเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพือ่
จัดศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาการและ
เสริมทักษะการพัฒนาการตามวัย
ให้แก่เด็กปฐมวัย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
-ทาให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์และแข็งแรง

- ร.ร.สังกัดกองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน, ร.ร.สังกัด
สพฐ. ครบตามจานวน
เป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่ได้รับงบประมาณในการจัดทา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ศูนย์การเรียนรูส้ าหรับเด็ก
เชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง และศูนย์
ปฐมวัย
พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์การเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

๔๕

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
1.4 แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อย
เพื่อให้เด็กมีโอกาสทางการศึกษา เด็กมีโอกาสทางการศึกษา ฟื้นฟู จัดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
ร้อยละความพึงพอใจของเด็ก
โอกาสในเขตเทศบาล
ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ ส่งเสริม สภาพร่างกาย จิตใจ ส่งเสริมให้ และให้การช่วยเหลือเด็กด้อย
ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรม
ให้เกิดความรู้และประสบการณ์ทั้ง เกิดความรู้และประสบการณ์ทั้ง โอกาสและเด็กเร่ร่อนแล้วแต่กรณี คิดเป็นร้อยละ 87.23
อาชีพและคุณภาพชีวิต
อาชีพและคุณภาพชีวิต
2. จัดกิจกรรมห้องสมุดศาลาแดง
-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
-ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมห้องสมุด เช่น กิจกรรม ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อเนื่องตามอัธยาศัย
ตามอัธยาศัย
ส่งเสริมการอ่าน งานศิลปะ งาน ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ
-เพื่อส่งเสริมการอ่าน
-ส่งเสริมการอ่าน
ประดิษฐ์ ฯลฯ
77.5
-เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน -สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมี
มีประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรม ประสบการณ์ในการร่วม
กิจกรรม

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ทาให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อน
ได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
สามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็น
ปกติ
เด็ก เยาวชนและประชาชนเกิดนิสัย
รั ก การอ่ านและการค้ นคว้ า รู้ จั ก
ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คมในการร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

๔๖

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
1.5 แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและจัดการแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมกิจกรรมของพ่อตามหลัก เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความสานึก นักเรียนทุกคนมีความสานึกใน จัดกิจกรรมโรงเรียนของพ่อ อาทิ มีการจัดกิจกรรมฯ เป็นประจา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ มีความ
พระมหากรุณาธิคุณ มีความ
จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมการ
ทุกปีตามเป้าหมาย ร้อยละความ
รับผิดชอบ มีอุดมการณ์ในการ
รับผิดชอบ มีอุดมการณ์ในการ เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการเข้า
ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและ
พอเพียง ฯลฯ
ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90
ต่อเนื่อง
2. ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้ -เข้ารับการอบรมนาความรู้ที่ได้ไป จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการประกอบ เป็นแนวทางในการประกอบ
ต่าง ๆ เช่น คหกรรม เกษตรกรรม รับการอบรมต่อหลักสูตรการ
อาชีพต่อไป
อาชีพต่อไป
ศิลปหัตถกรรม ฯลฯ แก่เยาวชน อบรม คิดเป็นร้อยละ 88.2
-เพื่อเป็นการสร้างงานและส่งเสริม -เป็นการสร้างงานและส่งเสริม ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น
เชียงใหม่
-เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด -ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
ประโยชน์

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
นักเรียนทุกคนเรียนรู้และน้อมนา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
-ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปปรับเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อ
เสริมรายได้ เป็นการสร้างงานและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๔๗

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านบารุงรักษา ส่งเสริม ถ่ายทอดและอนุรักษ์สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 แนวทางการพัฒนา: การจัดการแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิน่
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. จัดงานประเพณีเดือนยีเ่ ป็ง
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประชาชนได้ส่งเสริมและอนุรักษ์
จัดกิจกรรมที่รักษาขนบธรรมเนียม ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ
เชียงใหม่
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิ
ประเพณีวัฒนธรรมของงาน
คิดเป็นร้อยละ 76.35
ชาวล้านนาให้ดารงคงอยูส่ ืบต่อไป ปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาให้ ประเพณีเดือนยีเ่ ป็ง
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดารงคงอยู่สืบต่อไป ตลอดจน
และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
๒. จัดงานประเพณีสงกรานต์
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประชาชนได้ส่งเสริมและอนุรักษ์
จัดกิจกรรมที่รักษาขนบธรรมเนียม ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สืบ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สบื ทอดต่อ ประเพณีทางวัฒนธรรมของงาน
คิดเป็นร้อยละ 65.28
ทอดต่อกันมาให้ดารงอยู่สืบต่อไป กันมาให้ดารงอยู่สบื ต่อไป ตลอดจน ประเพณีสงกรานต์
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. ศึกษาพระพุทธ ศาสนา และ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก และ ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้เรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
วัฒนธรรมเวียงเจียงใหม่
เยาวชน ได้เรียนรูโ้ บราณสถาน
โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ ภูมิ โบราณสถาน วัดสาคัญต่างๆ และ พอใจต่อกิจกรรม คิดเป็นร้อย
ทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ปัญญาท้องถิน่ และช่วยดารงรักษาไว้ ศูนย์ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในเขต
ละ 100
ท้องถิ่น และช่วยดารงรักษาไว้ซึ่ง ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีให้ดารงคงอยู่ เทศบาลนครเชียงใหม่
วัฒนธรรมประเพณีให้ดารงคงอยู่ สืบต่อไป
สืบต่อไป

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้
สัมผัสและแสดงออกถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ของชาวล้านนา และทาให้
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวดีขึ้น
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้
สัมผัสและแสดงออกถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ของชาวล้านนาและทาให้
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวดีขึ้น
ประชาชน เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วยกัน
อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

๔๘

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านบารุงรักษา ส่งเสริม ถ่ายทอดและอนุรักษ์สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 แนวทางการพัฒนา: เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมในด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสานึก เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้
บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการทุจริต มีการจัดกิจกรรมป้องกันการ
ในสถานศึกษา
บุคลากรของโรงเรียนนักเรียน
ได้ถือประพฤติและปฏิบัตเิ ป็น
ปลูกจิตสานึกในสถานศึกษา
ทุจริต ปลูกจิตสานึกใน
ประพฤติและปฏิบตั ิ. ป้องกันการ แนวทางในการดารงชีวิต
สถานศึกษาให้แก่บุคลากร
ทุจริต ปลูกจิตสานึกใน
ประจาวัน
นักเรียนของโรงเรียนเป้าหมาย
สถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 100
2. จัดงานวันครู
-เพื่อคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา - เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ -คัดเลือกครูดีเด่น และผู้บริหาร
-ครูได้รับการคัดเลือกเป็นครู
และครูเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูและ
สถานศึกษาดีเด่นของโรงเรียนใน
ดีเด่นโรงเรียนละ 1 คน
คัดเลือกในระดับจังหวัดและ
ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ร้อยละความพึงพอใจของ
ระดับประเทศ
-จัดพิธีไหว้ครูในวันครู
บุคลากรทางการศึกษาต่อการ
-เพื่อเชิดชูเกียรติครูที่ได้รับรางวัล
-จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ใน ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ครูดีเด่นและผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครู
คิดเป็นร้อยละ 100
ดีเด่น
-จัดนิทรรศการการจัดการศึกษา
-เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์
-เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู
3. หนูน้อยมารยาทงามระดับ
เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชน เยาวชนได้ถือประพฤติและ
จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อย
ร้อยละความพึงพอใจของ
ปฐมวัย
ประพฤติและปฏิบตั ิมารยาทงาม ปฏิบัติเป็นแนวทางในการ
มารยาทงาม
ผู้ปกครองต่อกิจกรรม คิดเป็น
เป็นแนวทางในการดารงชีวิต
ดารงชีวิตประจาวัน
ร้อยละ 100
ประจาวัน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน
ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสานึกใน
สถานศึกษา จนเป็นแบบอย่างทีด่ ีแก่
อนุชนรุ่นหลัง
ทาให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนา
และเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่

เยาวชนได้ถือปฏิบตั ิตามจารีต
ประเพณีทางศาสนาจนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

๔๙

โครงการ

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ถือ
ประพฤติและปฏิบตั ิเป็นแนวทาง
ในการดารงชีวิตประจาวัน
เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ถือ
ประพฤติและปฏิบตั ิเป็นแนวทาง
ในการดารงชีวิตประจาวัน
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้คู่
คุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยม
ที่พึงประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ ตลอดทั้งเปิด
โอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริง
สนุกสนาน

ผลการดาเนินงาน
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ถือ
ประพฤติและปฏิบตั ิเป็นแนวทาง
ในการดารงชีวิตประจาวัน

8. วันเยาวชนแห่งชาติ

เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้ทุกส่วนของ
สังคมได้ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของเยาวชน

เยาวชนที่ได้รบั โล่เกียรติบัตรมี
ขวัญและกาลังใจตลอดสังคมได้
ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของเยาวชน

9. ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้ทุกส่วนของ
สังคมได้ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของลูกเสือชาวบ้าน

ลุกเสือชาวบ้านที่ได้รับโล่เกียรติ
บัตรมีขวัญและกาลังใจตลอด
สังคมได้ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของลุกเสือชาวบ้าน

4. จัดงานวันวิสาขบูชา

5. จัดงานวันเข้าพรรษา
และวันอาสาฬหบูชา
6. เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
7. วันเด็กแห่งชาติ

พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ถือ
ประพฤติและปฏิบตั ิเป็นแนวทาง
ในการดารงชีวิตประจาวัน
นักเรียนมีความรู้คคู่ ุณธรรม
จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึง
ประสงค์
จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ ตลอดทั้งเปิด
โอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รื่น
เริงสนุกสนาน

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใน มีการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนิกชนทุกคนได้ถือปฏิบตั ิ
วันวิสาขบูชา
พระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา ตามจารีตประเพณีทางศาสนาจน
ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง
90
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใน มีการจัดกิจกรรมทางพุทธ
พุทธศาสนิกชนทุกคนได้ถือปฏิบตั ิ
วันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ศาสนาในวันเข้าพรรษา และ
ตามจารีตประเพณีทางศาสนาจน
มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80%
วันอาสาฬหบูชาตามเป้าหมาย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง
คิดเป็นร้อยละ 80
จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมแก่
ร้อยละความพึงพอใจของเด็กที่ นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
นักเรียนในโรงเรียน 11 แห่ง
เข้าร่วมโครงการ
และมีคา่ นิยมที่พึงประสงค์
คิดเป็นร้อยละ 90
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
เด็กและเยาวชนได้รับของขวัญ
แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชน-ประชาชน กิจกรรมตรงตามเป้าหมาย ร้อย กาลังใจและได้รับความรู้ความ
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ละความพึงพอใจของนักเรียนต่อ บันเทิง ความสนุกสนาน จากการ
จานวนไม่น้อยกว่า 800 คน
การเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อย จัดกิจกรรมครั้งนี้
ละ100
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชน
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
เยาวชน ประชาชนและหน่วยงาน
แห่งชาติโดยจัดพิธีมอบโล่เกียรติ
ครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อย ที่ทาคุณประโยชน์ต่อเยาวชนมี
บัตรแก่เยาวชนดีเด่น ผู้ทาประโยชน์ ละ 100
ขวัญและกาลังใจเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อเยาวชน รวมถึงการ
ต่อเทศบาล ก่อให้เกิดความ
จัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีเยาวชนเข้า
ร่วมมือด้านอื่นมากยิ่งขึ้น
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จัดพิธีมอบโล่เกียรติบัตรแก่ลูกเสือ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ ลูกเสือชาวบ้านที่ทาคุณประโยชน์
ชาวบ้านดีเด่น ผู้ทาประโยชน์ต่อสังคม
เข้าใจเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
ต่อสังคมมีขวัญและกาลังใจเกิด
รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีลูกเสือ
94.2
ทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล ก่อให้เกิด
ชาวบ้านเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๗๐%
ความร่วมมือด้านอื่นมากยิ่งขึ้น
๕๐

โครงการ
10. จัดงานวันออกพรรษา

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
- เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจถึงความสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้นบั
ถือประพฤติ และนาหลักธรรมไป
เป็นแนวทางในการดารงชีวิต
ประจาวัน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
-ประชาชนความรู้ความเข้าใจถึง จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ความสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันออกพรรษาเป็นประจาทุกปี มี
- พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80%
นับถือประพฤติ และนา
หลักธรรมไปเป็นแนวทางในการ
ดารงชีวิตประจาวัน

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
วันออกพรรษา
คิดเป็นร้อยละ90

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
- พุทธศาสนิกชนได้รู้จักและเข้าใจ
ถึงที่มาของวันสาคัญทางพุทธ
ศาสนา
- พุทธศาสนิกชนได้นาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
- ประชาชนได้เข้าใจถึงพฤติกรรม
ทางพระพุทธศาสนา เกิดความรัก
และหวงแหนพระพุทธศาสนาอัน
เป็นศาสนาประจาชาติไทย

๕๑

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านบารุงรักษา ส่งเสริม ถ่ายทอดและอนุรักษ์สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 แนวทางการพัฒนา: เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมกิจกรรมในวันสาคัญ
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทีด่ ี เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝัง
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ มี
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
ต่างๆ
งามให้แก่เด็กนักเรียน
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
จานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า80% วันสาคัญต่างๆ ของโรงเรียน
เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 100
2. อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ จัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ มีการ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมตรงตามเป้าหมาย
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 11 ร้อยละความพึงพอใจของ
แห่ง
นักเรียนต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
3. โรงเรียนส่งเสริมการสอนภูมิ
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ มีการจัดการเรียนการสอนตาม จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภูมิ นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับ
ปัญญาท้องถิ่น
สอนหลักสูตรท้องถิ่น
หลักสูตรท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่นภายในโรงเรียน
ความรู้เรื่องภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ครบตามเป้าหมาย ร้อยละความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอน
คิดเป็นร้อยละ 100
4. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ภมู ิ -นักเรียนได้อนุรักษ์ภมู ิปัญญา
พัฒนาและจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทุก
ปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
ท้องถิ่นของตนเอง
รวมถึงให้การสนับสนุนการทา
โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น
-เพื่อให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลได้ -โรงเรียนสังกัดเทศบาลได้จัดทา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่าง ๆ ของ
สาหรับการจัดการเรียนการสอน
จัดทาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ครบทั้ง 11 โรงเรียน
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
เด็กนักเรียนได้รู้จักวันสาคัญต่างๆ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
สาคัญกับครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่
ตลอดไป
นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพได้

โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้
ในการเรียนการสอน
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โครงการ
5. ศึกษาพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมเวียงเจียงใหม่

6. จัดงานประเพณีทาบุญเมือง

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก และ
เยาวชน ได้เรียนรูโ้ บราณสถาน
ทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และช่วยดารงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีให้ดารงคงอยู่
สืบต่อไป
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อกันมาให้
ดารงอยู่สืบต่อไป

ผลการดาเนินงาน
ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้
เรียนรูโ้ บราณสถานทาง
ประวัติศาสตร์ ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น และดารงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีให้ดารงคง
อยู่สืบต่อไป
ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อกันมาให้
ดารงอยู่สืบต่อไป

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
โบราณสถาน วัดสาคัญต่างๆ และ
ศูนย์ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
- จัดการแข่งขันด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
จัดกิจกรรมที่รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมของประเพณี
ทาบุญเมือง

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
คิดเป็นร้อยละ87

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการเข้าร่วมงาน
ประเพณีทาบุญเมือง คิดเป็น
ร้อยละ 80

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ประชาชน เด็ก และเยาวชนได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วยกัน
อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมสืบ
ทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของงานประเพณีทาบุญ
เมือง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬา นันทนาการและกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
3.1 แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม
นักเรียนมีโอกาสได้เข้าร่วม
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ร้อยละความพึงพอใจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แข่งขันกีฬา
แข่งขันกีฬา
เทศบาลฯ ในสังกัดและเพื่อไป
นักเรียนต่อการจัดการแข่งขัน
แข่งขันในระดับภาคและ
กีฬานักเรียนเทศบาลฯ คิดเป็น
ระดับประเทศ
ร้อยละ 100
2. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรองชิงชนะเลิศระดับประเทศ ท้องถิน่ รองชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองชิงชนะเลิศระดับประเทศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลในสังกัดระดับประเทศ

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเทศบาลฯ
คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
นักเรียนมีความสมัครสมาน
สามัคคี มีนาใจ
้ เป็นนักกีฬา รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ
สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุ
อบายมุขและสิ่งเสพติด
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองชิงชนะเลิศระดับประเทศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬา นันทนาการและกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
3.2 แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันหรือองค์กรหรือกลุม่ ประชาชนเพื่อการดาเนินงานด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและ เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์เยาวชน/
ศูนย์เยาวชน/ประชาชนสนาม จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ร้อยละความพึงพอใจของ
เยาวชนภาคฤดูร้อน
ประชาชนสนามกีฬาเทศบาลมี
กีฬาเทศบาลมีกจิ กรรมกีฬาและ บริการให้แก่เด็กเยาวชนและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
นันทนาการรวมถึงการจัด
ประชาชนทั่วไป เช่นการฝึกสอน เยาวชนภาคฤดูร้อน คิดเป็นร้อย
รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็น การจัดการแข่งขันกีฬา จัด
ละ 100
เรียนรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ฝึกอบรมรวมถึงการจัดกิจกรรม
และประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ส่งเสริมการเรียนรู้
2. คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
เยาวชนกระตือรือร้นที่จะพัฒนา คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนใน
ร้อยละความพึงพอใจของ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองให้ ตนเองให้มีความคิดริเริ่ม
เขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
เยาวชนที่ได้รบั การคัดเลือกต่อ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีขวัญ สร้างสรรค์ มีขวัญกาลังใจและ
กิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์
กาลังใจและเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง
ต่อครอบครัวและสังคม
ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจในการ
คิดเป็นร้อยละ 100
บาเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
และสังคม

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
เด็กและเยาวชนมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีขวัญกาลังใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจใน
การบาเพ็ญประโยชน์
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬา นันทนาการและกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
3.3 แนวทางการพัฒนา: เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด อาชญากรรม และความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินสาธารณะ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
โครงการ
และข้อเสนอแนะ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
เพื่อสร้างจิตสานึกในการป้องกัน นักเรียนและพนักงานครูมี
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักเรียนและพนักงานครูเข้ารับ ทาให้โรงเรียนและชุมชนปลอด
สถานศึกษา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้ง จิตสานึกในการป้องกันการแพร่ และโทษของยาเสพติดแก่นักเรียน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยา สารเสพติดและมีส่วนร่วมในการ
ในและนอกโรงเรียน
ระบาดของยาเสพติดทั้งในและ และชุมชนในเขตเทศบาล
เสพติด ความพึงพอใจของ
ป้องกันยาเสพติดให้โทษ
นอกโรงเรียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัด
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
2. รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
เพื่อสร้างจิตสานึกในการป้องกัน นักเรียนและพนักงานครูมี
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักเรียนและพนักงานครูเข้ารับ ทาให้โรงเรียนและชุมชนปลอด
การแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้ง จิตสานึกในการป้องกันการแพร่ และโทษของยาเสพติดแก่นักเรียน การอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับยา สารเสพติดและมีส่วนร่วมในการ
ในและนอกโรงเรียน
ระบาดของยาเสพติดทั้งในและ และชุมชนในเขตเทศบาล
เสพติด มีความรู้ความเข้าใจ
ป้องกันยาเสพติดให้โทษ
นอกโรงเรียน
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
3. รักษาความปลอดภัย สนามกีฬา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ จ้างเหมาบุคลากรเพื่อรักษาความ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ครบตาม เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
เทศบาลนครเชียงใหม่
และทรัพย์สินของพนักงาน
ทรัพย์สินของพนักงานเทศบาลฯ ปลอดภัยภายในสนามกีฬา
สัญญา คิดเป็นร้อยละ 100
ทรัพย์สินของพนักงานเทศบาลฯ
เทศบาลฯ และประชาชนที่มาใช้ และประชาชนที่มาใช้บริการ
เทศบาลนครเชียงใหม่
และประชาชนที่มาใช้บริการ
บริการ สนามกีฬาเทศบาลนคร
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
เชียงใหม่
สูญหาย
4. ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เยาวชน เพื่อให้สมาชิกศูนย์เยาวชน/
สมาชิกศูนย์เยาวชน/ประชาชน จัดกิจกรรมและนันทนาการ
ร้อยละความพึงพอใจของ
เด็กและเยาวชนมีสถานที่พักผ่อน
- ประชาชน สนามกีฬาเทศบาลนคร ประชาชนสนามกีฬาเทศบาลได้มี สนามกีฬาเทศบาลได้มีกจิ กรรม บริการให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์
หย่อนใจและมีโอกาสเข้าร่วม
เชียงใหม่
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กีฬาและนันทนาการ รวมถึงการ ประชาชนทั่วไป เช่น การฝึกสอน เยาวชน - ประชาชน สนามกีฬา กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ การจัดการแข่งขันกีฬา จัด
เทศบาลนครเชียงใหม่
เรียนรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ฝึกอบรม รวมถึงการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
และประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ส่งเสริมการเรียนรู้

๕๖

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬา นันทนาการและกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
3.4 แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. พัฒนาสุขภาพอนามัยของ
เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ครูและบุคลากรใน
-ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียนและ มีการตรวจสุขภาพและทดสอบ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนได้รับการดูแล
บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สมรรถภาพทางร่างกาย
โรงเรียนทุกคนให้สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์
จานวน 2,254 คน
นักเรียน ครูและบุคลากรใน
แข็งแรง
-ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โรงเรียน จานวน 1 ครั้ง ความ
ของนักเรียนและบุคลากรใน
พึงพอใจของนักเรียน ครู และ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 11
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การตรวจ
แห่ง จานวน 2,232 คน
สุขภาพและทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย คิดเป็นร้อยละ
100
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เฝ้าระวัง แก้ปัญหาและส่งเสริม
สามารถเฝ้าระวัง แก้ปัญหาและ จัดกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริม
มีการจัดกิจกรรมการณรงค์ใน
สุขภาพของบุคลกรและนักเรียนใน ส่งเสริมสุขภาพของบุคลกรและ สุขภาพแก่นักเรียน ครู และ
โรงเรียนเป้าหมาย จานวน 2
โรงเรียน
นักเรียนในโรงเรียน
บริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียน
กิจกรรม ความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู และบุคลากรที่มตี ่อ
การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 99.97
3. ป้องกันยุงลายและควบคุม
เพื่อดูแลสุขภาพของนักเรียนและ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน
มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์
ไข้เลือดออกในโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียนให้ปลอดภัย ได้รับการดูแลสุขภาพของให้
ยุงลายและโรคไข้เลือดออกให้แก่ ป้องกันยุงลายและ
จากการเป็นโรคไข้เลือดออก
ปลอดภัยจากการเป็นโรค
นักเรียน ครู ชุมชนบริเวณรอบ
โรคไข้เลือดออก จานวน 2
ไข้เลือดออก
โรงเรียน
กิจกรรม ความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู และบุคลากรต่อ
การจัดการไข้เลือดออกใน
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมี
สุขภาพอนามัยแข็งแรง

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมี
สุขภาพดีและโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการส่งเสริมสุขภาพ

นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน
ปลอดภัยจากการเป็นโรคไข้เลือดออก

๕๗

โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้
4. ปรับปรุงอาคารสถานที่ของ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็น
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย สัดส่วนและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน มีความ
ปลอดภัย
5. ปรับปรุงอาคารสถานที่ของ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็น
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
สัดส่วนและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน มีความ
ปลอดภัย
6. ปรับปรุงอาคารสถานที่ของ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็น
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
สัดส่วนและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน มีความ
ปลอดภัย
7. ปรับปรุงอาคารสถานที่ของ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็น
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง สัดส่วนและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน มีความ
ปลอดภัย
8. จ้างเหมาออกแบบและจัดทา เพื่อให้สนามกีฬาเทศบาลนคร
สื่อประชาสัมพันธ์สนามกีฬา
เชียงใหม่มีสื่อประชาสัมพันธ์สนาม
เทศบาลนครเชียงใหม่
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9. ปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียน 5 เพื่อปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียน 5
เป็นห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองให้
วัดศรีปิงเมือง
เป็นห้องสมุด

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
มีอาคารเรียนที่เป็นสัดส่วน

ผลการดาเนินงาน
อาคารเรียนได้รับการปรับปรุง
ให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน

ที่ตั้งไว้
ปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย

ผลการดาเนินงาน
มีการปรับปรุงซ่อมแซม
และเป็นไปตามเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 100

อาคารเรียนได้รับการปรับปรุง
ให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียน
เทศบาลวัดป่าแพ่ง

มีการปรับปรุงซ่อมแซม
และเป็นไปตามเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 100

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
มีอาคารเรียนที่เป็นสัดส่วน

อาคารเรียนได้รับการปรับปรุง
ให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน

มีการปรับปรุงซ่อมแซม
และเป็นไปตามเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 100

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนมี
อาคารเรียนที่เป็นสัดส่วน

อาคารเรียนได้รับการปรับปรุง
ให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง

มีการปรับปรุงซ่อมแซม
และเป็นไปตามเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 100

โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกองมี
อาคารเรียนที่เป็นสัดส่วน

สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จ้างเหมาออกแบบบุคลากรเพื่อ
ร้อยละความพึงพอใจของ
มีสื่อประชาสัมพันธ์สนามกีฬา จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สนามกีฬา ประชาชนต่อการรับรู้ข่าวสาว
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทา
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ใต้ถุนอาคารเรียน 5 ได้รับการ ปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียน 5
ร้อยละความพึงพอใจของ
ปรับปรุงให้เป็นห้องสมุด
สาหรับเป็นห้องสมุด ได้แก่ รื้อ
นักเรียนต่ออาคารสถานที่ที่
ถอนผนังเดิมและก่อใหม่ ขัดสี ขัด ได้รับการปรับปรุง
พื้น ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
คิดเป็นร้อยละ 100
รวมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ฯลฯ

ทาให้สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่มีสื่อประชาสัมพันธ์สนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ใต้ถุนอาคารเรียนได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน

๕๘

โครงการ

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นสนามที่
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ารั่วซึมไหลลงฝ้า
ผนังและเพดาน ให้มีความสะอาด
สวยงาม ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย
เพื่อป้องกันและกาจัดปลวกใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
10. ก่อสร้างพื้นลานคอนกรีต
โรงเรียนมีพื้นสนามที่สามารถจัด ก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตขนาด
สนามใต้หลังคาและรางระบาย
กิจกรรมการเรียนการสอน
21.00*27.00 ม. และราง
น้า
ระบายน้าขนาด0.50*60.00 ม.
11. ปรับปรุงห้องน้าอาคาร
ห้องน้าที่มีปัญหาน้ารั่วซึมไหลลง ปรับปรุงห้องน้าอาคารเรียนวิสุทธิ
เรียนวิสุทธิสังฆการ โรงเรียน
ฝ้าผนังและเพดานได้รับการ
สังฆการ ได้แก่ เดินท่อน้าใหม่ รื้อ
ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
แก้ไข
ถอนและติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ กรุ
กระเบื้อง ผนัง และติดตั้งประตู
12. จ้างเหมาดูแลและกาจัด
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร จ้างเหมาดูแลและกาจัดปลวกใน
ปลวกในสถานศึกษาสังกัด
เชียงใหม่ได้รับการดูแลป้องกัน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
เทศบาลนครเชียงใหม่
และกาจัดปลวก
เชียงใหม่ทั้ง 11 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่
13. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น เพื่อให้โรงเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์ที่
ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น เป็น
เป็นห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนตาม
เอื้อต่อการเรียนการสอนตาม
ห้องวิทยาศาสตร์ ได้แก่ รื้อผนัง
เทศบาลวัดเชียงยืน
กระบวนการวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และ เดิม ปูกระเบื้องพื้น ทาสี ติดตั้ง
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
หน้าต่างบานเลื่อน และติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง รวมทั้ง
เครื่องปรับอากาศ
14.ปรับปรุงสนามเด็กเล่นของ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความ สนามเด็กเล่นมีสภาพแวดล้อมที่ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโดยการ
นักเรียนอนุบาล ของโรงเรียน
ปลอกภัย และเอื้อต่อการจัดการ ดี มีความปลอกภัย และเอื้อต่อ ปรับพื้นคอนกรีตและปูพื้นยาง
เทศบาลวัดศรีสุพรรณ
เรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
พร้อมรางระบายน้า

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละความพึงพอใจของ
โรงเรียนมีพื้นสนามที่สามารถจัด
นักเรียนต่อพื้นสนามที่ได้รับการ กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 100 มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของ
ห้องน้าอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี
นักเรียนต่อห้องน้าที่ได้รับการ
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
ปรับปรุง
คิดเป็นร้อยละ 100
ปริมาณงานตามสัญญาจ้างที่
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
ดาเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อย เชียงใหม่ มีอาคารที่มีความ
ละ 100
ทนทาน แข็งแรง ปราศจากปลวก
และแมลงที่ทาลายโครงสร้างและ
ทรัพย์สินอาคาร
อาคารเรียน 3 ชั้นได้รับการ
โรงเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์ที่เอื้อ
ปรับปรุงเป็นห้องวิทยาศาสตร์ ต่อการเรียนการสอนตาม
ร้อยละความพึงพอใจของ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และ
นักเรียนต่ออาคารสถานที่ที่
เทคโนโลยี
ได้รับการปรับปรุง คิดเป็นร้อย
ละ 100
ร้อยละความพึงพอใจของ
โรงเรียนมีพื้นสนามที่สามารถจัด
ผู้ปกครองต่อสนามเด็กเล่นที่
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
ได้รับการปรับปรุง คิดเป็นร้อย มีประสิทธิภาพ
ละ 100
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.1 แนวทางการพัฒนา: การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. แข่งขันกีฬาเทศบาลนคร
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน/ประชาชน เยาวชน/ประชาชนมีกิจกรรม
จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก
ร้อยละความพึงพอใจของ
เชียงใหม่โอเพ่น
มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กีฬาและนันทนาการ รวมถึง
เยาวชนและประชาชน ในเขต
ผู้เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬา
รวมถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่
เทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น
การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
เรียนรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ต่อ
ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง
คิดเป็นร้อยละ 100
เยาวชน
เยาวชน
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส
วอลเลย์บอลในร่มและชายหาด
หมากฮอสและหมากรุกไทย กรีฑา
เซปัคตระกร้อ และลีลาศ เป็นต้น
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาท
นักเรียนมีการพัฒนาบทบาท
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
ร้อยละความพึงพอใจของ
และศักยภาพของนักเรียนตาม
และศักยภาพของตนเองตาม
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนต่อการเข้าร่วม
กระบวนการประชาธิปไตย
กระบวนการประชาธิปไตย
เช่น การเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมประชาธิปไตยที่
กิจกรรมของสภานักเรียน ฯลฯ
ดาเนินการตามโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 90

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่สามารถ
พัฒนาตนเองโดยใช้กีฬาและ
นันทนาการเป็นสื่อป้องกันตนเอง
จากสิ่งยั่วยุอบายมุขและสิ่งเสพติด

นักเรียนมีบทบาทและศักยภาพ
ตามกระบวนการประชาธิปไตย
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.2 แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมกรรมการสถานศึกษาขัน้
เพื่อให้กรรมการสถานศึกษาได้มี กรรมการสถานศึกษาได้กาหนด จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา มีการจัดประชุมกรรมการ
พื้นฐาน
โอกาสกาหนดทิศทางการพัฒนา ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนตาม ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร สถานศึกษาของโรงเรียนใน
โรงเรียนตามความต้องการของ
ความต้องการของท้องถิ่น
เชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง จานวน 1 สังกัดเทศบาลฯ จานวน 1 ครั้ง/
ท้องถิ่น
ครั้ง/ภาคเรียน
ภาคเรียน ความพึงพอใจของ
กรรมการต่อทิศทาง/แนวทางใน
การพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ คิดเป็น
ร้อยละ 100
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เพื่อชี้แจงแนวทางและทิศทางการ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจ
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใน
มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
พัฒนาโรงเรียนและนโยบายของ แนวทางและทิศทางการพัฒนา โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 11
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาลในด้านการจัด
โรงเรียนและนโยบายของ
แห่ง จานวน 1 ครั้ง/ภาคเรียน
จานวน 1 ครั้ง/ภาคเรียน ความ
การศึกษารวมถึงเป็นการ
ผู้บริหารเทศบาลในด้านการจัด
พึงพอใจของผู้ปกครองต่อแนว
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
การศึกษารวมถึงเป็นการ
ทางการพัฒนาการศึกษาของ
ผู้ปกครอง
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้ปกครอง

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ทาให้มีแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนทีเ่ ป็นรูปธรรมและชัดเจน

โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมี
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ในการร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.3 แนวทางการพัฒนา: การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางในการ โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนา จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
แผนพัฒนาประจาปีของโรงเรียน
พัฒนาโรงเรียน
โรงเรียน
การศึกษา และแผนพัฒนา
เชียงใหม่มีการจัดทาแผน
ประจาปีของโรงเรียนในสังกัด
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
เทศบาลทั้ง 11 แห่ง
การศึกษา และแผนพัฒนา
ประจาปีของโรงเรียน ครบตาม
เป้าหมาย 11 แห่ง ความพึง
พอใจของประชาชนต่อ
แผนพัฒนาการศึกษา แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ประจาปีคดิ เป็นร้อยละ 100
2. พัฒนาข้าราชการครู
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางด้าน สนับสนุนงบประมาณในการ
อบรมให้ความรู้ด้านการศึกษาแก่ ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้
วิชาชีพให้กับพนักงานครูภายใน จัดส่งครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อ ผู้บริหารเทศบาลฯ ผู้บริหาร
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง ๑๑
พัฒนาความก้าวหน้าทางด้าน
สถานศึกษา พนักงานเทศบาลฯ
คิดเป็นร้อยละ 100
แห่ง
วิชาชีพให้กับพนักงานครูภายใน และลูกจ้าง พนักงานครูเทศบาลฯ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง ๑๑ บุคลากรสานักการศึกษา และ
แห่ง
บุคลากรที่เกีย่ วข้อง
3. ก่อสร้างรางระบายน้าบริเวณโรง เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังบริเวณโรง ไม่มีน้าท่วมขังบริเวณโรงพล
ก่อสร้างรางระบายน้าบริเวณโรง ร้อยละความพึงพอใจของ
พลศึกษา 2 และสนามยิงปืน สนาม พลศึกษา 2 และสนามยิงปืน
ศึกษา 2 และสนามยิงปืน
พลศึกษา 2 และสนามยิงปืน
ประชาชนผู้ใช้บริการ คิดเป็น
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ร้อยละ 100
ความยาวไม่น้อยกว่า 300 ม.
4. จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาพืน้ เพื่อให้สนามฟุตบอลมีสภาพพร้อม สนามฟุตบอลมีสภาพพร้อมใช้ จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาพื้น ร้อยละความพึงพอใจของ
หญ้าภายในสนามฟุตบอล
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
หญ้าภายในสนามฟุตบอล ความ
ผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 100
กว้างไม่น้อยกว่า 67.5 ม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 104 ม.

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาประจาปีสาหรับใช้ใน
การพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ

-พนักงานครูมีเจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
-พนักงานครูได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึง
พอใจมากขึ้น
ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึง
พอใจมากขึ้น
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โครงการ

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
เพื่อสามารถให้บริการผู้มาใช้
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
5. ปรับปรุงสนามเทนนิสสนามกีฬา
สนามเทนนิสสนามกีฬาเทศบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่
นครเชียงใหม่ได้รับการปรับปรุง
เพื่อพร้อมต่อการบริการ
6. ติดตั้งแผงกันกระสุนระยะยิง 50 เพื่อให้ความปลอดภัยของสนามยิง ความปลอดภัยของสนามยิงปืน
ม. และถมดินแนวกันกระสุน ระยะ ปืนเป็นไปตามมาตรฐาน
เป็นไปตามมาตรฐาน
50 ม.บริเวณสนามยิงปืน
7. จัดหาเต็นท์นอน
เพื่อใช้ในการเดินทางไปนอก
ครูและนักกีฬามีเต็นท์นอน
สถานที่ของครูและนักกีฬาสังกัด สาหรับการเดินทางไปนอก
เทศบาลฯ
สถานที่

ที่ตั้งไว้
ปรับปรุงสนามเทนนิสสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น พื้น
สนาม รั้ว ไฟส่องสว่าง ฯลฯ
ติดตั้งแผงกันกระสุนระยะยิง 50
ม. และถมดินแนวกันกระสุน ระยะ
50 ม.บริเวณสนามยิงปืน
มีเต็นท์นอนสาหรับ 2 คนนอน
จานวน 10 หลัง

8. จัดหาเก้าอีพ้ ลาสติกของฝ่าย
กิจกรรมเด็กและเยาวชน

เพื่อให้บริการประชาชนในสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น

มีเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง
จานวน 400 ตัว

9. จัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบ
Smart TV

เพื่อใช้ติดตั้งในห้องฟิตเนสชาย
และหญิง ให้ประชาชนได้รับชม
ระหว่างออกกาลังกาย

ประชาชนผู้มาบริการฟิตเนสมี
โทรทัศน์รับชมระหว่างออก
กาลังกาย

มีโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV
ขนาด 40 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง

10. จัดซื้อโต๊ะปิงปองพร้อมเน็ต

เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาใช้
บริการสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มีโต๊ะปิงปองพร้อมเน็ต จานวน 4
มีโต๊ะปิงปองสาหรับบริการ
ชุด
ประชาชน

11. จัดซื้อกล่องอลูมิเนียมขอบลู่วงิ่
กรีฑา

เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาใช้
บริการสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มีกล่องอลูมิเนียมขอบลู่วิ่งกรีฑา
มีกล่องอลูมิเนียมขอบลู่วิ่งกรีฑา ความยาวประมาณ 400 ม.
จานวน 1 ชุด

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึง
ผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 100 พอใจมากขึ้น
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 40

ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึง
พอใจมากขึ้น

ร้อยละความพึงพอใจของครูและ
นักกีฬาต่อสิ่งอานวยความ
สะดวกในการเดินทาง คิดเป็น
ร้อยละ 100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการ คิดเป็นร้อยละ 100

ครูและนักกีฬามีความ
สะดวกสบายในการเดินทางไป
นอกสถานที่เพื่อแข่งขันกีฬาและ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ประชาชนมีความสะดวกสบายต่อ
การมาใช้บริการสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่
มีโทรทัศน์เพียงพอสาหรับ
ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึง
ประชาชนผู้มาใช้บริการฟิตเนส พอใจในสิ่งอานวยความสะดวกใน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคิด ห้องฟิตเนส
เป็นร้อยละ 100
มีโต๊ะปิงปองเพียงพอสาหรับ
ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึง
ให้บริการประชาชน ความพึง
พอใจมากขึ้น
พอใจของผู้ใช้บริการคิดเป็นร้อย
ละ 100
มีกล่องอลูมิเนียมขอบลู่วิ่งกรีฑา ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึง
ไว้สาหรับบริการประชาชน
พอใจมากขึ้น
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคิด
เป็นร้อยละ 100
๖๓

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
13. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลและ
ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
ให้บริการด้าน ICT ภายใน
ห้องสมุดศาลาแดง

ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ห้องสมุดศาลาแดงมี
มีคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
คอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้นข้อมูล ประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 2
ไว้บริการประชาชน
เครือ่ ง

14. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ เพื่อในการบันทึกข้อมูลและการ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประมวลผลต่างๆทางราชการ
ให้แก่หน่วยงานและประชาชน

มีความสะดวกในการทางานมาก มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ขึ้น
งานประมวลผลแบบที่ 1
จานวน 2 เครื่อง

15. จ้างเหมารักษาความสะอาด
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
มีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
สนามกีฬาเทศบาลฯมีสนาม
วอลเล่ย์บอลชายหาดพร้อม
อุปกรณ์ประจาสนาม

เพื่อให้สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
16. ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล
เพื่อก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล
ชายหาดพร้อมอุปกรณ์ประจาสนาม ชายหาดพร้อมอุปกรณ์ประจา
สนาม

จ้างเหมาบุคลากรเพื่อรักษา
ความสะอาดภายในสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล
ชายหาด จ้านวน 2 สนาม
พื้นสนามเป็นทรายตาม
มาตรฐาน กกท. ความหนา
ไม่น้อยกว่า 0.40 ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.
พร้อมรั้วอุปกรณ์ประจา
สนาม และไฟฟ้าส่องสว่าง

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
ห้องสมุดศาลาแดงมี
ห้องสมุดศาลาแดงมีความพร้อมใน
คอมพิวเตอร์ไว้บริการประชาชน ด้านการสืบค้นข้อมูลและการ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคิด ให้บริการด้าน ICT มีประสิทธิภาพ
เป็นร้อยละ 100
พร้อมให้บริการประชาชน
ร้อยละความพึงพอใจของ
-การบันทึกข้อมูลและการ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ประมวลผลต่างๆทางราชการ
คิดเป็นร้อยละ 100
ให้แก่หน่วยงานและประชาชนมี
คุณภาพ
-ประชาชนพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของ
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่มี
ผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 100 ความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึง
ประชาชนผู้ใช้บริการ
พอใจมากขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 100

๖๔

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.4 แนวทางการพัฒนา: พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. บารุงรักษาระบบ
เพื่อบารุงรักษาระบบ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลัง มีการบารุงรักษาระบบ
บารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลังข้อสอบ อิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลังข้อสอบ ข้อสอบของโรงเรียนได้รบั การ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลังข้อสอบ พร้อมคลังข้อสอบทางานได้ดี
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
บารุงรักษา
ทางานได้ 100%
คิดเป็นร้อยละ 100
วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ
2. พัฒนาการเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
นักเรียนได้รับความรูด้ ้าน
จัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
สารสนเทศของนักเรียน
ความรู้ด้านวิชาการจากการใช้
วิชาการจากการใช้เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล การ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ใน จัดทาเว็บไซต์และออกแบบสื่อ
คิดเป็นร้อยละ 100
คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้
เทคโนโลยี ส่งเสริมการจัดอบรม
วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ (ICT)
3. อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหา นักเรียนสามารถค้นคว้าหา
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ร้อยละความพึงพอใจของ
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล 11 นักเรียนที่มีต่อระบบ
ทันสมัย
แห่ง
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100
4. บริการสารสนเทศ IT

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

นักเรียนมีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต จัดทาสื่อและ
ออกแบบสร้างสรรค์ด้วย
คอมพิวเตอร์แก่นักเรียน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
-มีการบารุงรักษาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลังข้อสอบ
ที่ดีขึ้นและเป็นระบบ
นักเรียนมีความรูด้ ้านวิชาการและ
สามารถนาความรู้นั้นไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม

-มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพสาหรับให้นักเรียนได้
ใช้เรียนรู้
-นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
ทันต่อเหตุการณ์
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ นักเรียนมีทักษะในการใช้
เข้าใจเพิ่มขึ้น
คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและ
คิดเป็นร้อยละ 100
สร้างสรรค์

๖๕

โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้
5. ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
สานักศึกษา
ปฏิบัติงานของสานักศึกษาต่างๆ
ให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต

ผลการดาเนินงาน
ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของ
สานักศึกษา

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
มีการซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสานักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานของ
สานักศึกษาชารุดเสียหายมี
จานวนลดลง ร้อยละของ
ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานของสานักการศึกษา
ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพที่ดี

๖๖

บทที่ 3
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ในปีงบประมาณ 2561 – 2565 สานักการศึกษามียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของสานักการศึกษา ดังนี้
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม

1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงก่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการ
เข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและจัดการศึกษาภาคบังคับในระบบ
โรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
มุ่งพัฒนาและวางรากฐานชีวิตการเตรียมความพร้อม
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ
และสังคมให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความสานึกในความ
เป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBM.LD)
มุ่งเน้นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น โดยจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเป็น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ มุ่งเน้นความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพเด็ก
ตลอดจนให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาเทศบาล
นครเชียงใหม่ โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษา
อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ

งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
- หน่วยศึกษานิเทศก์
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง

๖๘

ยุทธศาสตร์

2. บารุงรักษา ส่งเสริม
ถ่ายทอด และอนุรักษ์
สถาบันศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์
๔. ส่งเสริมและจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยให้กับเด็ก เยาวชน และเยาวชนอย่าง
ทั่วถึง ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพในชุมชน จัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน รวมทั้งสารวจ รวบรวม
ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ
ทุกรูปแบบ
5. ส่งเสริมและจัดการแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จัดการศึกษาโดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ เด็ก เยาวชน
และประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการ
ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. การจัดการแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
2. เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมในด้านคุณธรรม
จริยธรรม และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ
องค์กรต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้ง
ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน
3. เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
เอกลักษณ์ความเป็นล้านนา
เสริมสร้างความตระหนักของเด็กเยาวชนและประชาชน
ในด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา ผสมผสานกับวิถีชีวิต
ชุมชนด้วยการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- งานการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย
- งานฝึกและส่งเสริม
อาชีพ

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง

- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง
- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

๖๙

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านกีฬา
นันทนาการ และกิจกรรมแก่
เด็ก เยาวชน และประชาชน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬา
นันทนาการ ด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
จัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนอย่างหลากหลายเพื่อรณรงค์ให้เห็น
คุณค่าของการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพกายและ
จิตใจที่แข็งแรง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบัน หรือ
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อการดาเนินงานด้าน
กิจกรรมเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม
เปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดตั้งสถาบัน หรือองค์กร ในการทากิจกรรมด้านกีฬา
นันทนาการ ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก
เยาวชน และประชาชน มีรากฐานในการดารงชีวิตที่ดี
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนจิตสานึกที่ดีต่อชุมชน และสังคม
3.เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพ
ติด อาชญากรรม และความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน
สาธารณะ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพ
ติด รวมทั้งสร้างจิตสานึกให้เห็นคุณค่าของทรัพย์สิน
สาธารณะ
4. ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดีครบทุกด้าน มีทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
เสริมสร้างความรู้ให้สามารถป้องกันตนเองและ
ควบคุมโรคต่าง ๆ รวมทั้งสามารถจัดการ
สภาพแวดล้อมให้ถูกสุขอนามัยสาหรับตนเองและ
ผู้อื่นได้

- ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง
- ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

- งานกิจการนักเรียน
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
- ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง
- ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง

๗๐

ยุทธศาสตร์
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยและเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน
เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ และ ธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาพัฒนา
ประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน
ลดขั้นตอนการทางานที่ซ้าซ้อน เน้นการบริการโดย
คานึงถึงความต้องการของประชาชน เพิ่มบทบาทของ
ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
ตลอดจนพัฒนากลไกการกากับดูแลที่เข้มแข็ง และ
โปร่งใส ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสานึกให้ข้าราชการ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และการรับผิดชอบต่อ
สังคม
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายให้มีความพร้อม
ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เกิด
ทักษะและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ

- ร.ร.ท.ศรีสุพรรณ
- ร.ร.ท.ดอกเงิน
- ร.ร.ท.ศรีปิงเมือง
- ร.ร.ท.พวกช้าง
- ร.ร.ท.เชียงยืน
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง
- งานธุรการ
- งานห้องสมุด ฯ
- งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
- ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง
- สานักการศึกษา
- ฝ่ายวิชาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง

บทที่ 4 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 สานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ มีโครงการ / กิจกรรม จาแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังนี้
4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

รวม ๕ ปี

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
1.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและจัดการศึกษาปฐมวัยทั่วถึงและ
มีคุณภาพ

11,479,900

22

30,889,500

32

12,541,900

18

12,040,360

26

2,769,300

15

69,720,960

1.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและจัดการศึกษาภาคบังคับในระบบ
โรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

135,952,040

80

152,668,530

95

141,590,070

110

127,536,770

90

128,725,750

66

686,473,160

1.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

14,620,000

7

14,670,000

8

14,620,000

7

14,620,000

7

14,620,000

7

73,150,000

1.4 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและจัดการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

210,000

3

430,000

4

1,181,800

9

648,700

7

680,000

6

3,150,500

1.5 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและจัดการแหล่งเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

377,700

2

177,700

1

177,700

1

177,700

1

277,700

2

1,188,500

162,639,640

114

198,835,730

140

170,111,470

145

155,023,530

131

147,072,750

96

833,683,120

รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

รวม ๕ ปี

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

2. ยุทธศาสตร์ : ด้านบารุงรักษา ส่งเสริม ถ่ายทอดและอนุรักษ์สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 กลยุทธ์ : การจัดการแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

95,000

2

502,000

3

502,000

3

546,500

4

492,000

3

2,155,500

2.2 กลยุทธ์ : เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

1,626,000

7

2,176,000

8

2,176,000

8

2,176,000

8

1,976,000

7

10,130,000

2.3 กลยุทธ์ : เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
เอกลักษณ์ความเป็นล้านนา

10,544,000

5

12,544,000

5

12,544,000

5

12,544,000

5

12,544,000

5

60,720,000

รวม

12,265,000

14

15,222,000

16

15,222,000

16

15,266,500

17

15,012,000

15

73,005,500
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

รวม ๕ ปี

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

3. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬา นันทนาการและกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
3.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
3.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
สถาบันหรือองค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อการ
ดาเนินงานด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม
3.3 กลยุทธ์ : เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
อาชญากรรม และความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินสาธารณะ
3.4 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
รวม

9,445,000

4

25,500,000

3

8,000,000

4

6,500,000

3

6,500,000

3

55,945,000

600,000

3

1,300,000

4

1,300,000

4

1,300,000

4

1,300,000

4

5,800,000

1,042,840

4

551,600

3

551,600

3

1,051,600

4

551,600

3

3,749,240

742,500

5

780,000

5

780,000

5

780,000

5

780,000

5

3,862,500

11,830,340

16

28,131,600

15

10,631,600

16

9,631,600

16

9,131,600

15

69,356,740
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

รวม ๕ ปี

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.1 กลยุทธ์ : การส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหาร
จัดการ

41,000

1

41,000

1

41,000

1

41,000

1

41,000

1

205,000

4.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน

155,000

3

687,000

4

678,000

4

714,000

6

687,000

4

2,921,000

4.3 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการด้านการศึกษา

76,831,860

35

21,230,400

33

19,144,800

28

31,407,750

16

4,076,400

6

152,691,210

4.4 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,899,300

6

5,898,300

6

9,770,300

7

3,167,600

6

2,758,000

4

23,493,500

รวม

78,927,160

45

27,856,700

44

29,634,100

40

35,330,350

29

7,562,400

15

179,310,710

รวมทั้งสิ้น

265,662,140

189

523,230,430

215

238,141,070

217

215,251,980

193

178,778,750

141

1,155,356,070
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
1. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
1.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและจัดการศึกษาปฐมวัยทั่วถึงและมีคุณภาพ
ที่
1

โครงการ
การพัฒนาวินัย
เชิงบวกใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สังคม สติปัญญา มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย
พื้นฐานในชีวิตประจาวัน
ตลอดจนการมีวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิตที่ดี
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีระบบพัฒนาวินัยเชิงบวก
ในสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน
-เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มีเวทีแสดงออกซึ่ง
ความสามารถที่หลากหลาย
ตามความถนัดและความ
สนใจของตน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมสัมมนาการพัฒนา
วินัยเชิงบวกในสถานศึกษา
- นาเสนอการเปลี่ยนแปลง
และองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การเข้าร่วมโครงการ
-จัดประกวดแปรแถว
ประกอบดนตรี

2561
(บาท)
150,000

2562
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

2564
(บาท)
150,000

2565
(บาท)
150,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
-นักเรียนมีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สังคม
สติปัญญา มี
ความรู้คู่คุณธรรม
มีวินัยพื้นฐานใน
ชีวิตประจาวัน
ตลอดจนการมี
วัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิตที่ดี
-สถานศึกษามี
ระบบพัฒนาวินัย
เชิงบวกใน
สถานศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน
-นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์
กล้าแสดงออก
ตามความถนัด
และความสนใจ
ของตน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานกิจการ
นักเรียน
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

๗๕

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนระดับ
ปฐมวัย
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อพัฒนากระบวนการ
และวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู
ระดับปฐมวัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย

จัดฝึกอบรมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับปฐมวัย

เพื่อพัฒนาทักษะเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีศักยภาพ
เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่และ
เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทั้ง
ภาคความรู้และปฏิบัติ ดังนี้
-จัดกิจกรรมพัฒนาสมองด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ
Maker Space
-จัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Project Base
Learning (PBL) 1 โครงงาน
1 ห้องเรียน

3

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

-

32,250

62,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

62,000

62,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครูมีแนวทางใน
การปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทาง/
วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ที่ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย

-ร.ร.ชุมชน
เทศบาลวัดศรี
ดอนไชย
-ร.ร.ท.วัดพวกช้าง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่ดีขึ้น
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ได้ มีความกล้าคิด
กล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์
ตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

๗๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

จัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนสาหรับ
พัฒนา
ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

-เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง
พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษของเด็กเล็ก
-เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของเด็กเล็ก
และผสมผสานทั้งการร้อง
เพลง การอ่าน การเล่น
และการลงมือทา
-เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มี
จินตนาการเรียนรู้
ความคิดเชิงสร้างสรรค์
และการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
การทากิจกรรม ชุดสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนรู้
แบบอิเล็คทรอนิกส์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ภาษาอังกฤษแก่เด็กปฐมวัย
ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 11 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ประกอบด้วย
1. Bada Learning Pen 3
จานวน 24 ชุด
2. Bada Rhyme Books
จานวน 12 ชุด
3. Bada Story Time
Package จานวน 12 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,668,000

2564
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
2565
จะได้รบั
(บาท)
1,668,000 - ผู้เรียนมี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ฝ่ายกิจการ
พัฒนาการความรู้ โรงเรียน สานัก
และทักษะการ
การศึกษา
เรียนรู้ด้วยวิธีการ
- งานโรงเรียน
ทั้ง 4 ด้าน คือฟัง
โรงเรียนในสังกัด
พูด อ่าน เขียน ทาง
เทศบาลฯ
ภาษาอังกฤษ
- งานการศึกษา
เพิ่มขึ้น
ปฐมวัย
- ผู้เรียนมี
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาการเรียนรู้
เล็กฯ)
ภาษาอังกฤษ
ผสมผสานทั้งการ
ร้องเพลง การอ่าน
การเล่น และการลง
มือทา
- ผู้เรียนมี
จินตนาการเรียนรู้
ความคิด เชิง
สร้างสรรค์ และการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่าน
การทากิจกรรมชุด
สื่อและอุปกรณ์การ
เรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
สื่อการเรียนการ
สอนสาหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพ

๗๗

ที่

โครงการ

5

จัดหาเก้าอี้
พลาสติกของ
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

6

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และผู้ปกครอง
นักเรียน

7

8

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ

เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
ชุมชน
ปรับปรุงและ
เพื่อปรับปรุงพัฒนา
จัดการดาเนินงาน หลักสูตรสถานศึกษาให้
ของศูนย์พัฒนา
เป็นปัจจุบันและตรงตาม
เด็กเล็ก
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
การศึกษาปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนปฐมวัย ให้มี
ความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการและมี
ทักษะสมวัย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-จัดประชุมผู้ปกครองของ
เด็กเล็ก
-จัดประชุมสัมมนาผู้ปกครอง
เพื่อส่งเสริมทางด้านการจัด
การศึกษา

6,600

6,600

6,600

6,600

7,500

-จัดทา/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา/แผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
-จัดซื้อสมุดรายงาน
พัฒนาการของนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายของนักเรียน
ปฐมวัยในสังกัดฯ

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เก้าอี้พลาสติก จานวน 50
ตัวๆ ละ 200 บาท

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
11,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีเก้าอี้พลาสติก
เพียงพอต่อการใช้
งาน และนักเรียน
ได้รับความสะดวก
สบายมากขึ้น

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
งานการศึกษา
เล็กมีแนวทางการ ปฐมวัย
พัฒนาอย่างมีส่วน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ร่วมและเป็น
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
รูปธรรม
สานักการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี งานการศึกษา
หลักสูตรการเรียน
ปฐมวัย
การสอนและแบบ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
รายงานผลพัฒนาการ
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
ที่สอดคล้องกับ
สานักการศึกษา
หลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและเป็น
ปัจจุบัน

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความรู้
ความสามารถทั้ง
ทางด้านวิชาการ
และร่างกาย

งานการศึกษา
ปฐมวัย
สานักการศึกษา

๗๘

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
และพัฒนาผู้เรียน จริยธรรม ที่ดีงามให้
ของเด็กเล็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวันสาคัญ
ต่างๆ และส่งเสริมให้
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกับ
ของชุมชน

10

สานสัมพันธ์วัน
ปฐมวัย

-เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยมี
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
และได้แสดงออกถึง
พัฒนาการสมวัยอย่าง
ครบถ้วน
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีและการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างนักเรียนปฐมวัย
ครู และผู้ปกครอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
-กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
-กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ
สานสัมพันธ์วันปฐมวัย
-กิจกรรมการเข้าร่วมโครงกร
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การศึกษาปฐมวัย
-กิจกรรมการเรียนรู้วันสาคัญ
ต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก
แห่งชาติ วันเข้าพรรษา วันพ่อ
แห่งชาติ ฯลฯ
-กิจกรรมรักการอ่าน
-กิจกรรมดาวดวงเด่น
ฯลฯ
จัดกิจกรรมการแข่งขันเกม
กีฬาและการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนระดับปฐมวัย ครู
และผู้ปกครอง

2561
(บาท)
70,500

2562
(บาท)
70,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
70,500

100,000

100,000

100,000

2564
(บาท)
70,500

2565
(บาท)
70,500

100,000

100,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่ดีขึ้น
พร้อมทั้ง
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
และมีความกล้า
คิด กล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

-นักเรียนปฐมวัยมี งานการศึกษา
สุขภาพร่างกายที่ ปฐมวัย
สมบูรณ์แข็งแรง สานักการศึกษา
และมีพัฒนาการ
สมวัย
-นักเรียนปฐมวัย ครู
และผู้ปกครองได้
สร้างความสัมพันธ์
อันดีและทากิจกรรม
ร่วมกัน

๗๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียน ผู้ปกครอง
ครู ชุมชน ได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีและเพื่อสร้าง
ขวัญและกาลังใจ
สาหรับนักเรียน
นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยอย่าง
เหมาะสม
ตามวัย

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

11

ฮอมปอยฮ้อยใจ๋
ส่งปี้ใหญ่ไปโฮง
เฮียน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างนักเรียน
ผู้ปกครอง ครู และชุมชน
รวมถึงแสดงความยินดีกับ
เด็กเล็กชั้นอนุบาล 3 ที่
สาเร็จการศึกษา

จัดพิธีมอบสัมฤทธิ์บัตร
สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๓
และการแสดงของเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

12

หนูน้อยมารยาท
งามระดับปฐมวัย
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
จัดหาวิทยากร
ท้องถิ่นให้ความรู้
สู่เด็กปฐมวัย
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
จัดหาสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุ
การศึกษาหรือ
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติและมีมารยาท
ความแบบวัฒนธรรมไทย
เหมาะสมกับวัย

จัดกิจกรรมการประกวดหนู
น้อยมารยาทงามระดับ
ปฐมวัยในชั้นอนุบาล 1-3
จานวน ประมาณ 60 คน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนให้เกิดความรู้
ความชานาญ ผ่าน
วิทยากรผู้มีประสบการณ์
ในท้องถิ่น

จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์และลงมือ
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิถีชีวิตคน
ล้านนา

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

นักเรียนได้พัฒนา ร.ร.ท.ดอกเงิน
ความสามารถและ ฝ่ายกิจการโรงเรียน
มีความรู้ ความ
สานักการศึกษา
ชานาญเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตคนล้านนา

เพื่อเป็นสื่อประกอบใน
การจัดเตรียมความพร้อม
ในทุก ๆ ด้าน ของเด็ก
ก่อนวัยเรียน

จัดหาสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก สาหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวนประมาณ 120 คน

๒๐4,000

๒๐4,000

๒44,800

๒44,800

๒44,800

เด็กได้มีการเรียนรู้
มีประสบการณ์ตรง
และมีความพร้อม
ในด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ก่อนเข้า
สู่วัยเรียน

13

14

ร.ร.ท.ดอกเงิน
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

๘๐

2561
(บาท)
8,400,000
(12 ชุด)

2562
(บาท)
8,400,000
(12 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
8,400,000
(12 ชุด)

จ้างเหมาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า
และขยายเขตไฟฟ้าภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

410,000

-

-

-

จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนหย่อม ต้นไม้ ปรับพื้นที่
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

150,000

-

-

ก่อสร้างซุ้มพระพุทธรูปศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
ประกอบด้วย งานโครงสร้าง
และงานผนัง ฯลฯ

56,900

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15

จัดซื้อชุดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
ความคิด
สร้างสรรค์ระดับ
ปฐมวัย

จัดซื้อชุดพัฒนาการทักษะ
การเรียนรู้ความคิด
สร้างสรรค์ระดับปฐมวัย
ให้กับสถานศึกษา จานวน
12 แห่งๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ
700,000 บาท

16

จ้างเหมาเปลี่ยน
หม้อแปลงไฟฟ้า
และขยายเขต
ไฟฟ้าภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อเสริมสร้าง
จินตนาการโดยการ
กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านสื่อ
การสอน
-เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยได้
เรียนรู้ผ่านการเล่นและทา
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
-เพื่อปลูกฝังกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
คู่ควรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเตรียมความ
พร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของเด็ก ครู ผู้ปกครอง
ตลอดจนประชาชนทั่วไป

17

18

ก่อสร้างซุ้ม
พระพุทธรูปศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนปฐมวัย
ได้รับการเรียนรู้ มี
ทักษะตาม
แนวทางปฏิรูป
การเรียนรู้ มี
พัฒนาการครบทุก
ด้านตามวัย

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

-

เด็กเล็กและ
เจ้าหน้าที่มีความ
มั่นใจในความ
ปลอดภัย

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

-

-

เด็กเล็กมี
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาที่
สมวัย

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

-

-

เด็ก ครู
ผู้ปกครอง
ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป มี
ขวัญและกาลังใจ
มีจิตใจที่อ่อนโยน
มีคุณธรรม

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

2564
(บาท)
8,400,000
(12 ชุด)

2565
(บาท)
-

๘๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19

ก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

20

ก่อสร้างเสาธงชาติ เพื่อใช้ประกอบในการทา รื้อถอนธงชาติของเดิมออก
กิจกรรมต่าง ๆ หน้าเสาธง และก่อสร้างใหม่ภายในศูนย์
ของนักเรียน
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่
ซ่อมแซมหลังคา เพื่อให้มีหลังคาอาคาร
ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เรียนที่มั่นคง ปลอดภัย
ได้แก่ รื้อถอนกระเบื้องเดิม
เล็กเทศบาลนคร เอื้อต่อการจัดการเรียน
แล้วมุงใหม่ด้วย metal
เชียงใหม่
การสอน
sheet พร้อมฟอยล์
และครอบผนัง metal
sheet ติดตั้ง 2 ด้านยาว
ตลอดแนว

21

เพื่อป้องกันอันตรายให้กับ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตและ
เด็กเล็กและทรัพย์สินของ เหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ฯ
เทศบาลนครเชียงใหม่

2561
(บาท)
128,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

220,000

-

-

-

-

-

-

-

80,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กและผู้ปกครอง
มีความมั่นใจใน
ความปลอดภัย
ของศูนย์ฯ และมี
การกาหนดเขต
พื้นที่ของศูนย์ฯ ที่
ชัดเจน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานที่เพื่อ
ใช้ในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารเรียน
ที่มั่นคง ปลอดภัย
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

๘๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่

- เพื่อให้มีพื้นคอนกรีตผิว
ยาง EPDM LUBBER มี
ความปลอดภัยและ
ป้องกันการกระแทกกับ
พื้นคอนกรีตโดยตรง
- เพื่อให้มีหลังคาสนาม
เด็กเล่น ป้องกันแสงแดด
และฝนเกิดร่มเงา
- เพื่อให้มีสวนหย่อม เกิด
บรรยากาศที่น่าสนใจ เอื้อ
ต่อการจัดแหล่งเรียนรู้
ตามธรรมชาติ
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครเชียงใหม่
มีรั้วด้านทิศตะวันตก
ป้องกันการพังทลายของ
ดินริมฝั่งแม่น้า
- สถานศึกษามีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม สะอาด ปลอดภัย
และเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
ดังนี้
1. พื้นคอนกรีตผิวยาง
EPDM LUBBER หนา 10
มม. จานวน 200 ตร.ม
2. เปลี่ยนหลังคาสนามเด็ก
เล่นเป็นแมททัลชีลหนา
0.40 มม. มีฟอยส์ PE หนา
5 มม. จานวน 144 ตร.ม
3. สวนหย่อม จานวน 3 จุด
4. ดัดแปลงรั้วทิศตะวันตก
ขนาด 1.00X61.00 ม.
จานวน 1 ชุด
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
810,000

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ มี
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน
และมีบรรยากาศที่
ร่มรื่น น่าสนใจ
สะอาด ปลอดภัย
คล้ายธรรมชาติและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้เด็กได้เกิด
การเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ)
สานักการศึกษา

๘๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

23

ก่อสร้างหลังคา
อเนกประสงค์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้
ให้แก่เด็กในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ
-เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและ
เกิดความสะดวกต่อการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆของ
บุคลากร, ครู, เด็ก,
ผู้ปกครองและชุมชน
-เพื่อให้เกิดความร่มรื่น
ป้องกันแสงแดด และฝน
ตลอดจนภัยธรรมชาติ
ต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์
ขนาด 15 x 25 เมตร
จานวน 1 หลัง ดังนี้
- ปรับพื้นที่
- ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมมุง
หลังคา
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า จานวน
1 ระบบ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,430,000
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-มีสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมที่เอื้อ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้
-มีพื้นที่ใช้สอย
เพิ่มขึ้น สะดวกต่อ
การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆของ
บุคลากร, ครู,
เด็ก, ผู้ปกครอง
และชุมชน
-มีร่มเงา ป้องกัน
แสงแดดและฝน
ตลอดจนภัย
ธรรมชาติ ต่าง ๆ

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

๘๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาล
นครเชียงใหม่

เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรครูมีพื้นที่ใช้สอย
ที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ขนาด
4.00x12.00 ม. จานวน 1 ห้อง
- ปรับปรุงต่อเติมห้อง
ประชาสัมพันธ์และธุรการ
ขนาด 3.00x8.00 ม.
จานวน 1 ห้อง
- ปรับปรุงต่อเติมห้องครัว
และห้องรับประทานอาหาร
นักเรียน ขนาด 2.20x20.00 ม.
จานวน 1 ห้อง
-ปรับปรุงต่อเติม
ห้องปฏิบัติการสุขภาพปาก
และฟันขนาด 2.20
x20.00 ม. จานวน 1 ห้อง
-ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม
ขนาด 4.00 x20.00ม.
จานวน 1 ห้อง
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 8 เครื่อง
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
-ติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จานวน
18 ตัว
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,783,500
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
นักเรียนและ
บุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
พื้นที่ใช้สอยใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

๘๕

ที่

โครงการ

25

จัดซื้อเก้าอี้
จัดเลี้ยงคาดเอ
งานการศึกษา
ปฐมวัย

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

14,500

-

-

-

-

มีโต๊ะกิจกรรม 3 ที่นั่ง จานวน
3 ชุด

-

-

-

10,500

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้รับรองประชาชน
และผู้เข้าร่วมงาน ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ

มีเก้าอี้จัดเลี้ยงคาดเอ จานวน
20 ตัว

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ

มีโต๊ะโฟเมก้า จานวน 10
ตัว

2564
(บาท)
11,000

2565
(บาท)
-

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

26

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า
งานการศึกษา
ปฐมวัย

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่
กาหนดไว้
การจัดการสอน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

27

จัดซื้อโต๊ะกิจกรรม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
3 ที่นั่งของงาน
ต่าง ๆ
การศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

28

จัดซื้อชุดโต๊ะ
อาหารพร้อมเก้าอี้
ของเด็ก ของงาน
การศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้
ของเด็กที่เอื้อประโยชน์ต่อ
เด็กเล็กในการรับประทาน
อาหาร

มีชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้
ของเด็ก ขนาดประมาณ
75 x 120 x 55 ซม.
จานวน ๑4 ชุด

-

67,200

-

-

-

29

จัดซื้อชั้นล็อค
เกอร์ 3 ชั้น
ของงานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อจัดเก็บทรัพย์สิน
ให้มีความปลอดภัย และ
มีความปลอดภัยเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

มีชั้นล็อคเกอร์ 3 ชั้น
ทาด้วยไม้ Particle Board
จานวน 6 ตัว

-

-

-

5,700

-

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

การจัดการสอน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
งานการศึกษา
เล็ก มีชุดโต๊ะ
ปฐมวัย (ศูนย์
อาหารพร้อมเก้าอี้ พัฒนาเด็กเล็ก)
ของเด็กที่เอื้อ
สานักการศึกษา
ประโยชน์ต่อเด็ก
เล็กในการ
รับประทาน
อาหาร
การจัดเก็บ
งานการศึกษา
ทรัพย์สินของเด็ก ปฐมวัย (ศูนย์
มีความปลอดภัย พัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นระเบียบ
สานักการศึกษา
เรียบร้อย

๘๖

ที่
30

โครงการ

วัตถุประสงค์

จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น
เพื่อใช้สาหรับทากิจกรรม
ของงานการศึกษา ต่างๆในการเรียนการสอน
ปฐมวัย (ศูนย์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีโต๊ะญี่ปุ่น ทาด้วยไม้ ขนาด
ประมาณ 75 x 85 x 30
ชม. จานวน 15 ตัว

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
12,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
มีโต๊ะในการทา
กิจกรรมต่างๆ
และใช้ในการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

31

32

33

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

จัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์
โครงสร้างทาด้วย
ไม้ Particle
Board
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
จัดซื้อตู้เอกสาร 2
บานเปิด
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อใช้วางคอมพิวเตอร์ที่
ใช้สาหรับการเรียนการ
สอน

มีโต๊ะคอมพิวเตอร์โครงสร้าง
ทาด้วยไม้ Particle Board
ขนาด 80 x 60 x 75 ชม.
จานวน 13 ตัว

-

37,050

-

-

-

การเรียน
การสอนด้าน
คอมพิวเตอร์
มีความ
สะดวกสบาย

เพื่อใช้สาหรับจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ การเรียนการ
สอนสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

มีตู้เอกสาร 2 บานเปิด
จานวน 2 ตู้

-

-

-

11,000

-

การจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ การเรียน
การสอนสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
มีความคล่องตัวใน
การเรียนการสอน

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

จัดซื้อตู้กระจก
บานเลื่อนสูง ๓
ชั้น
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อใช้สาหรับจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ การเรียนการ
สอนสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

มีตู้กระจกบานเลื่อนสูง ๓
ชั้น จานวน 2 ตัว

-

-

-

30,460

-

การจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ การเรียน
การสอนสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความ
คล่องตัวในการเรียน
การสอน

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

๘๗

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
13,800

2565
(บาท)
-

34

จัดซื้อตู้เก็บของ
3 บาน
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อใช้สาหรับจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ การเรียนการ
สอนสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

มีตู้เก็บของ 3 บาน
จานวน 1 ตัว

35

จัดซื้อชั้นวาง
หนังสือ
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อใช้วางหนังสือ และสื่อ
การเรียนการสอน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

มีชั้นวางหนังสือ จานวน 6
ตัว

-

6,000

-

-

-

36

จัดซื้อชั้นวางของ
4 ชั้น
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีครุภัณฑ์สานักงานที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

มีชั้นวางของ 4 ชั้น ขนาด
50×150×180 ซม.
จานวน 3 ตัว

-

-

-

45,000

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ การเรียน
การสอนสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
มีความคล่องตัวใน
การเรียนการสอน
มีสิ่งอานวยความ
สะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน
และการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลนคร
เชียงใหม่ มี
ครุภัณฑ์สานักงาน
ซึ่งสามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เอื้อประโยชน์ต่อ
การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ของ
นักเรียนตาม
ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

๘๘

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

37

จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้
นักเรียน
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ-เก้าอี้ มีโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จานวน
นั่งเรียนอย่างเพียงพอและ 60 ชุด
สะดวกสบาย

38

จัดซื้อสื่อเสริม
พัฒนาการเรียนรู้
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

-เพื่อปลูกฝังแนวคิด
มีสื่อเสริมพัฒนาการเรียนรู้
พื้นฐานด้านโครงการให้แก่ จานวน 1 ชุด
เด็ก
-เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ
-เพื่อฝึกการประสานงาน
ของมือและสายตารวมทั้ง
ทักษะการเคลื่อนไหวและ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
-เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องมิติ
สัมพันธ์, เรื่องสีสันและฝึก
การรับรู้ทางสายตา
-เรียนรู้การทางานเป็นทีม
และพัฒนาทักษะด้าน
ปฏิสัมพันธ์

2561
(บาท)
90,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

330,000

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีสิ่งอานวยความ
สะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน
และการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

-เด็กได้ปลูกฝัง
แนวคิดพืน้ ฐานด้าน
โครงสร้าง
-เด็กได้พัฒนา
ความสามารถด้าน
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ
- เด็กได้ฝึกการ
ประสานงานของมือ
และสายตารวมทั้ง
ทักษะการเคลื่อนไหว
และพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็ก
-เด็กได้พัฒนาทักษะ
เรื่องมิติสัมพันธ์,
เรื่องสีสันและฝึกการ
รับรู้ทางสายตา
-เด็กได้เรียนรู้การ
ทางานเป็นทีมและ
พัฒนาทักษะด้าน
ปฏิสัมพันธ์

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

๘๙

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

39

จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

เพื่อใช้ในการติดต่อ
มีรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่
ประสานงานกับหน่วยงาน น้อยกว่า 110 ซีซี แบบ
ต่าง ๆ และตรวจเยี่ยม
เกียร์ธรรมดา จานวน 1 คัน
บ้านนักเรียน

40

จัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องเสียง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อจัดซื้อและติดตั้ง
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องเสียง
เครื่องเสียงของศูนย์
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 2 ชุด
-เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน

41

จัดซื้อโทรทัศน์
เพื่อใช้ในการเรียนการ
แอลอีดีขนาด 50 นิ้ว สอน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง
และงานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

มีโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 50
นิ้ว จานวน 96 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
40,800

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

88,500

-

-

-

744,000
(24 เครื่อง)

744,000
(24 เครื่อง)

744,000
(24 เครื่อง)

744,000
(24 เครื่อง)

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพาหนะเพื่อ
ใช้ในการติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ
และตรวจเยี่ยม
บ้านนักเรียน

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบการ
ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นักเรียนได้รับการ
เรียนการสอนผ่าน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา
-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

๙๐

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

42

จัดซื้อโทรทัศน์
แอลอีดี (LED)
แบบ Smart TV
ของงานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

มีโทรทัศน์ แอลอีดี (LED)
แบบ Smart TV ขนาด 55
นิ้ว ความละเอียด
1920x1080 พิกเซล
จานวน 4 เครื่อง

43

จัดซื้อโต๊ะเคลียร์
เศษอาหาร
สแตนเลส
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
จัดซื้อเครื่องกรอง
น้าสแตนเลส 3
ท่อ (UF) ของงาน
การศึกษาปฐมวัย

-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ
- เพื่อเพิ่มระดับการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้ตอบสนอง
ต่อสังคมที่เปลี่ยนไป
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีโต๊ะเคลียร์เศษอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ

เพื่อให้มีน้าที่สะอาด
สาหรับใช้ในการอุปโภค
บริโภค

44

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
78,400
(4 เครื่อง)

มีโต๊ะเคลียร์เศษอาหาร
สแตนเลส ขนาด
70×120×80 ซม. จานวน
1 ตัว

-

13,500

-

-

มีเครื่องกรองน้าสแตนเลส 3
ท่อ (UF) ขนาด
35×51×16 ซม. จานวน 1
เครื่อง

-

10,000

-

-

14,700

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนเพิ่มระดับ
การเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพและ
ตอบสนองต่อ
สังคมที่เปลี่ยนไป

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา

-

การกาจัดเศษ
อาหารมี
ประสิทธิภาพ
ถูกสุขลักษณะ

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-

-

มีน้าที่สะอาด
สาหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

-

-

การเก็บรักษา
อาหาร เวชภัณฑ์
หรือวัสดุที่มีความ
จาเป็นต้องควบคุม
รักษาอุณหภูมิอยู่ใน
อุณหภูมิที่เหมาะสม

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

45

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด
9 คิวบิก
งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อใช้ในการจัดเก็บอาหาร มีตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
เวชภัณฑ์หรือวัสดุที่มีความ จานวน 1 เครื่อง
จาเป็นต้องควบคุมรักษา
อุณหภูมิ

๙๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46

จัดซื้อเตาอบขนม
ไฟฟ้า ของงาน
การศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ใน
ประกอบอาหารให้แก่เด็ก
เล็ก

มีเตาอบขนมไฟฟ้า ความจุ
70 ลิตร กาลังไฟฟ้า 2,000
วัตต์ จานวน 1 เครื่อง

47

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ ๑ ของงาน
การศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของศูนย์เด็ก
เล็กเทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐาน
และทักษะทาง
คอมพิวเตอร์

48

จัดซื้อเครื่อง
เพื่อใช้ในการเรียน
คอมพิวเตอร์
การสอน
โน้ตบุ๊คสาหรับ
งานประมวลผล
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง
และงานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ คุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลางไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก
- มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพจานวน 13 เครื่อง
มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 96 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
7,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

286,000

-

-

-

504,000
(24 เครื่อง)

528,000
(24 เครื่อง)

528,000
(24 เครื่อง)

528,000
(24 เครื่อง)

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารที่ผ่านการ
ประกอบปรุงสุก
สด ใหม่
-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอุปกรณ์ที่
เพียงพอ
นักเรียนมี
คอมพิวเตอร์
สาหรับเรียนรู้
พื้นฐานและทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์

งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

-การบันทึกข้อมูล
การจัดพิมพ์ และการ
ประมวลผลเอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่น ๆ
มีคุณภาพ
-นักเรียนได้รับ
การเรียนการสอน
ผ่านอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ11 แห่ง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา

๙๒

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank
Printer)
ของงานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนด้านคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการ

มีเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
มีความละเอียดไม่น้อยกว่า
1,200 x 1,200 dpi
จานวน 4 เครื่อง

50

จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของศูนย์เด็ก
เล็กเทศบาลนครเชียงใหม่

มีเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน
13 เครื่อง

51

จัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
โรงเรียนในสังกัด
11 แห่งและงาน
การศึกษาปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

เพื่อใช้ในการสารองไฟฟ้า
กรณีไฟฟ้าขัดข้อง

มีเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 360 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
32,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

32,500

-

-

252,000
(90 เครื่อง)

-

225,000
(90 เครื่อง)

225,000
(90 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
นักเรียนมีพื้นฐาน
และทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ มี
การพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็กได้ดี
และมีความสุขใน
การเรียน
คอมพิวเตอร์

นักเรียนมีพื้นฐาน
และทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ มี
การพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็กได้ดี
และมีความสุขใน
การเรียน
คอมพิวเตอร์
225,000 การบันทึกข้อมูล
(90 เครื่อง) การจัดพิมพ์ และการ
ประมวลผลเอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ
มีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
-โรงเรียนในสังกัด
11 แห่ง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา

๙๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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จัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม
งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)

53

จัดซื้อและติดตั้ง
ระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลนคร
เชียงใหม่

- เพื่อเพิ่มสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญาของ
เด็ก
- เพื่อพัฒนาพลังสมอง
ของเด็กวัยเรียนในช่วง
อายุ 2-6 ปี
- เพื่อมีเครื่องเล่นสนามที่
ปลอดภัยตามมาตรฐาน
กาหนด
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยให้เด็ก
นักเรียน
-เพื่อให้ผู้ปกครองเกิด
ความเชื่อมั่นในมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน
-เพื่อใช้ตรวจตราและ
รักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีเครื่องเล่นสนาม จานวน
12 ชุด และแบบแยก 9 ตัว

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
จานวน 1 ระบบ (17 จุด)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

180,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเครื่องเล่น
สนามที่มี
มาตรฐาน
ปลอดภัยสาหรับ
เด็กปฐมวัย

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ)
สานักการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบการ
ดูแล รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
สถานที่ราชการที่
มีประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่
สานักการศึกษา

๙๔

1. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
1.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและจัดการศึกษาภาคบังคับในระบบโรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

จัดทำแผน
ยุทธศำสตร์และ
แผนพัฒนำ
ประจำปีของ
โรงเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)
บูรณำกำรเพื่อ
คุณภำพชีวิตของ
นักเรียนที่ด้อย
โอกำส

เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทำง
ในกำรพัฒนำโรงเรียน

จัดทำแผนยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำกำรศึกษำ และ
แผนพัฒนำประจำปีของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำลทั้ง
11 แห่ง

เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่อง
กำรฝึกสอนทักษะกำรว่ำย
น้ำ กำรตรวจวัดสำยตำ
และประกอบแว่น กำรให้
ควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำง
ประเทศ

ดำเนินกำรดังนี้
-สอนทักษะกำรว่ำยน้ำให้กับ
นักเรียนชั้น ป.4
-วัดสำยตำและประกอบแว่น
ให้กับนักเรียนในสังกัด
-สอนภำษำต่ำงประเทศ
ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบำลฯ

2

2561
(บาท)
89,300

2562
(บาท)
120,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
120,000

30,000

30,000

30,000

2564
(บาท)
120,000

30,000

ผลทีค่ าดว่า
2565
จะได้รบั
(บาท)
120,000 ร้อยละควำมพึง
พอใจของ
ประชำชนต่อ
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ,แผน
ยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำและ
แผนพัฒนำประจำปี
30,000 -นักเรียนชั้น ป.4
มีทักษะกำรว่ำยน้ำ
และช่วยเหลือ
ตัวเองจำกกำร
จมน้ำ
-นักเรียนที่มีปัญหำ
สำยตำได้รับกำร
แก้ไข
-นักเรียนได้เรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ
สำมำรถพูด อ่ำน
เขียนได้ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนมีแผน
ยุทธศำสตร์และ
แผนพัฒนำ
ประจำปีสำหรับ
ใช้ในกำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มี
ประสิทธิภำพ
งำนโรงเรียน
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

๙๕

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ)
สนับสนุนกำรจัด
กำรเรียนกำรสอน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เพิ่มเติม

จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบกำรเรียนกำรสอน
ฯลฯ เพื่อใช้ในกำรเรียนกำร
สอนตำมกุ่มสำระกำรเรียนรู้
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เพิ่มเติม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรงำนทั่วไปของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น เอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน

ส่งเสริมกำรวิจัย
ในชั้นเรียน

-เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
และประสบกำรณ์ในกำร
ทำวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู
-เพื่อเสริมสร้ำงขวัญ
กำลังใจแก่ครู ให้มีควำม
มั่นใจและสำมำรถพัฒนำ
งำนวิจัยให้เกิดประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพของ
ผู้เรียน

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ
ของโรงเรียน เช่น วัสดุ
กำรศึกษำ วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสำนักงำน วัสดุ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำตอบแทนใช้
สอยและวัสดุตำมสัดส่วน
รำยจ่ำย ฯลฯ
จัดกำรประกวดคัดเลือก
ผลงำนวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น

4.

5

2561
(บาท)
2,870,700

2562
(บาท)
3,200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,200,000

2,027,950

2,027,950

2,027,950

2,027,950

50,000

50,000

50,000

50,000

2564
(บาท)
3,200,000

ผลทีค่ าดว่า
2565
จะได้รบั
(บาท)
3,200,000 กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
และกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้เพิ่มเติมมี
ประสิทธิภำพ
มำกขึ้น
2,027,950 กำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนภำยใน
โรงเรียนมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น เอื้อต่อกำรจัด
กำรเรียนกำรสอน
50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ
โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

-ครูมีกำลังใจใน
หน่วยศึกษำนิเทศก์
กำรพัฒนำงำนวิจัย สำนักกำรศึกษำ
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพ
ของผู้เรียนและมี
ระบบกำรทำงำน
อย่ำงครูมืออำชีพ
-ครูได้แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ระหว่ำงหน่วยงำน ซึ่ง
มีผลต่อกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำที่
เชื่อมั่นได้

๙๖

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

จัดกิจกรรมพัฒนำยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ให้กับนักเรียน

87,0๐๐

87,0๐๐

87,0๐๐

87,0๐๐

87,0๐๐

จัดกำรแสดงผลงำนกำรจัด
กำรศึกษำ และเข้ำร่วมจัด
นิทรรศกำรกำรจัดกำรศึกษำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภำคเหนือและ
ระดับประเทศ หรือ
หน่วยงำนอื่น

134,800

145,000

145,000

145,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

จัดกิจกรรมวัน
ปฐมนิเทศ
นักเรียนที่เข้ำ
เรียนใหม่และวัน
ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนที่จบ
กำรศึกษำ
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)
จัดกิจกรรม
วิชำกำรของ
นักเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)
จัดกิจกรรม
วิชำกำรของ
โรงเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อให้นักเรียนที่เข้ำเรียน
ใหม่ได้รับควำมรู้และวิธี
ปฏิบัติ ข้อกฎระเบียบของ
โรงเรียนและนักเรียนที่จบ
กำรศึกษำได้เตรียมควำม
พร้อมสู่สถำบันกำรศึกษำ
ใหม่

-เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ปฐมนิเทศนักเรียนเข้ำเรียน
ใหม่
-เพื่อจัดกิจกรรมวันปัจฉิม
นิเทศนักเรียนที่จบกำรศึกษำ

-เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำร
เรียนรู้และประสบกำรณ์
ให้กับนักเรียน
-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้น
- เพื่อเป็นกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำรของครู
และนักเรียน
- เพื่อเข้ำร่วมกำรจัด
นิทรรศกำรทำงกำรศึกษำ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับภำคเหนือ
และระดับประเทศหรือ
หน่วยงำนอื่น

7

8

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนที่เข้ำเรียน
ใหม่ได้รับควำมรู้
และวิธีปฏิบัติ ข้อ
กฎระเบียบของ
โรงเรียนและนักเรียน
ที่จบกำรศึกษำได้
เตรียมควำมพร้อมสู่
สถำบันกำรศึกษำ
ใหม่

รร.ท.ศรีดอนไชย
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่ดีขึ้น

-รร.ท.เชียงยืน
-รร.ท.ท่ำสะต๋อย
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

145,000 ประชำชนทั่วไป
ได้รับทรำบกำร
ดำเนินกิจกรรมกำร
จัดกำรศึกษำของ
เทศบำลฯ ทั้งใน
ระดับภำคเหนือ
และระดับประเทศ

- รร.ท.ศรีดอนไชย
- รร.ท.ศรีปิงเมือง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

๙๗

ที่
9

10

11

โครงการ
พัฒนำงำน
วิชำกำรของ
นักเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)
พัฒนำงำน
วิชำกำรของ
โรงเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)
พัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมีประสิทธิภำพ

-เพื่อให้กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมีประสิทธิภำพ

เพื่อให้นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำตำมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พ.ศ.2551

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดกิจกรรมพัฒนำกำร
เรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้
-จัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ เช่น สัปดำห์
วิทยำศำสตร์ วันสุนทรภู่
ฯลฯ
-จัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน กำรประกวดแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำรภำยใน
โรงเรียนร่วมกับหน่วยงำน
ภำยนอก
-จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เช่น ฝึกทักษะพื้นฐำนอำชีพ
ฯลฯ ให้แก่นักเรียน
-จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ให้แก่นักเรียน

2561
(บาท)
156,000

2562
(บาท)
156,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
156,000

305,4๐๐

305,4๐๐

305,4๐๐

305,4๐๐

124,000

184,000

184,000

184,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมี
ประสิทธิภำพ

โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

305,4๐๐

กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมี
ประสิทธิภำพ

โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

184,000

นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำตำม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของ
หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พ.ศ.
2551

- รร.ท.วัดศรีปิงเมือง
- รร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
- รร.ท.พวกช้ำง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
156,000

2565
(บาท)
156,000

๙๘

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ผลิตและจัดหำสื่อ - เพื่อให้ผู้สอนสำมำรถ
กำรเรียนกำรสอน สร้ำงหรือพัฒนำสื่อกำร
เรียนรู้ที่มีคุณภำพและมี
ควำมหลำกหลำย
- เพื่อเป็นกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผลงำนกำร
ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน
ที่คุณภำพ และที่ได้รับ
รำงวัลในกำรประกวดของ
พนักงำนครูเทศบำลฯ ต่อ
สำธำรณชนได้รับทรำบ
โดยทั่วกัน

13

พัฒนำสื่อกำร
เรียนกำรสอน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงคุณภาพ
พนักงำนครูทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ผลิตสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่มีคุณภำพ เพื่อนำมำ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
มีแนวโน้มที่สูงขึ้น
เชิงปริมาณ
กำรจัดกำรศึกษำของ
เทศบำลฯ มีสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่มีคุณภำพ เพื่อนำมำ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำเพิ่มขึ้น
เพื่อส่งเสริมกำรเรียนกำร พนักงำนครูทุกกลุ่มสำระ
สอนของโรงเรียนสังกัด
ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนที่
เทศบำลนครเชียงใหม่ให้มี จำเป็นต่อหลักสูตร
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
สถำนศึกษำของตน

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

232,000

263,700

263,700

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
200,000

263,700

263,700

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีสื่อกำร
เรียนกำรสอนที่มี
คุณภำพใช้
ประกอบกำรเรียน
กำรสอนเพิ่มขึ้น

ฝ่ำยวิชำกำร
สำนักกำรศึกษำ

กำรจัดกำรศึกษำ
ของเทศบำลฯ มี
สื่อกำรเรียนกำร
สอนที่จำเป็นต่อ
หลักสูตร
สถำนศึกษำเพิ่มขึ้น

- โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
-งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก)
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

๙๙

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14

พัฒนำงำน
สัมพันธ์ชุมชนของ
โรงเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง
นักเรียน ครู และ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำและพัฒนำ
กระบวนกำรดำเนินงำน
ของโรงเรียน

15

แก้ปัญหำด้ำนกำร
เรียนตำม
หลักสูตรกำร
เรียนรู้ 8 สำระ
กำรเรียนรู้
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)
แข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำร
เรียนรู้และประสบกำรณ์
ให้กับนักเรียน

-จัดประชุมสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำร
งำนสัมพันธ์ชุมชนแก่
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
นักเรียนผู้ปกครอง ครู และ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
-จัดกิจกรรมส่งเสริมงำน
สัมพันธ์ชุมชน เช่น งำน
ประเพณีท้องถิ่น งำนวัน
สำคัญทำงศำสนำ ฯลฯ
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้ง 8
สำระให้แก่นักเรียนทุก
ระดับชั้น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร
ได้พัฒนำศักยภำพและได้
แสดงออกตำมควำมถนัด

จัดกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรระดับต่ำงๆ ได้แก่
1.ระดับก่อนประถมศึกษำ
2.ระดับประถมศึกษำ
3.ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
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2561
(บาท)
45,000

2562
(บาท)
45,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
45,000

3๐,๐00

3๐,๐00

3๐,๐00

3๐,๐00

140,000

140,000

140,000

140,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บุคลำกรทุกฝ่ำยมี
ส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัด
กำรศึกษำและ
พัฒนำกระบวนกำร
ดำเนินงำนของ
โรงเรียน

-ร.ร.ท.วัดพวกช้ำง
-ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
-ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
-ร.ร.ท.ดอกเงิน
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

3๐,๐00

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนดีขึ้น

ร.ร.ท.ป่ำแพ่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

140,000

นักเรียนมี
พัฒนำกำรด้ำน
วิชำกำรตำม
ศักยภำพและ
แสดงออกตำม
ควำมถนัด

โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
45,000

2565
(บาท)
45,000

๑๐๐

2561
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

จัดกิจกรรมชุมนุมภำยใน
โรงเรียน เช่น ชุมนุม
นักวิทยำศำสตร์น้อย
ชุมนุมดนตรีและนำฏศิลป์
ชุมนุมนักประดิษฐ์น้อย
ชุมนุมสนุกคิดคณิตศำสตร์
ฯลฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ฝึกประสบกำรณ์ทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศให้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ

400,000

-

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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มอบสัมฤทธิบัตร
ให้แก่นักเรียนชั้น
อนุบำลปีที่ 3
มอบวุฒิบัตรให้แก่
นักเรียนชั้นประถม
ศึกษำปีที่ 6 และ
มอบประกำศนียบัตร
ให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)
ส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมชุมนุม
ของนักเรียนใน
โรงเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)
เสริมทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศ

-เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
รวมทั้งสร้ำงควำมมั่นใจ
ให้กับนักเรียนในกำร
มุ่งมั่นศึกษำต่อในระดับที่
สูงขึ้น
-เพื่อให้ผู้ปกครองได้
ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรวำงพื้นฐำนทำง
กำรศึกษำ

-จัดงำนมอบสัมฤทธิบัตร
ให้แก่นักเรียนที่จบกำรศึกษำ
ชั้นอนุบำลปีที่ 3 จำก
โรงเรียนในสังกัดเทศบำลฯ
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
-จัดงำนมอบวุฒิบัตรให้แก่
นักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 และ
มอบประกำศนียบัตรให้แก่
นักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำลฯ

เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำง
ควำมรู้และควำมสำมำรถ
ตำมควำมถนัดของ
นักเรียนและฝึกกำร
ทำงำนร่วมกับผู้อื่น

-เพื่อส่งเสริมควำมรู้ทกั ษะ
ภำษำต่ำงประเทศให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ
-เพื่อให้นกั เรียนนำทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่ำงถูกต้อง
-เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน

18
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2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

คณะครูและ
ผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นอนุบำล เกิด
ควำมภูมิใจและ
ควำมเชื่อมั่นในกำร
บริกำรด้ำน
กำรศึกษำของ
โรงเรียน

ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำตำมควำม
ถนัด ควำมสนใจ
และสำมำรถ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่น

ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนสังกัด
ฝ่ำยวิชำกำร
โรงเรียนเทศบำลฯ มี สำนักกำรศึกษำ
ทัศนคติที่ดีต่อกำร
เรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ
และสำมำรถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้

๑๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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พัฒนำระบบกำร
เรียนกำรสอน ELearning

-เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
สังกัดเทศบำลฯ ทั้ง 11
แห่ง ได้พัฒนำรูปแบบ
วิธีกำรเรียนกำรสอน โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ และเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียน
-เพื่อส่งเสริมให้กำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำร
สอนของครู ตำมแนว
ปฏิรูปกำรศึกษำ
-เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและ
เปิดโอกำสให้พนักงำนครู
ที่มีศักยภำพในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนสื่อ ELearning สำมำรถพัฒนำ
งำนให้เกิดประโยชน์แก่
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของเทศบำลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน
ระบบ E-Learning แก่
พนักงำนครูเทศบำลฯ และ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
120,000

2565
(บาท)
120,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-พนักงำนครู
ฝ่ำยวิชำกำรฯ
เทศบำลฯ และ
สำนักกำรศึกษำ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ได้พัฒนำ
ตนเองและสำมำรถ
สร้ำงสื่อกำรเรียนรู้
E-Learning ได้
-โรงเรียนมีกำร
ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนของ
ครูด้วยเทคโนโลยี
โดยอำศัยสื่อกำร
เรียนรู้ E-Learning

๑๐๒

ที่

โครงการ
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พัฒนำระบบกำร
เรียนกำรสอนตำม
หลักสูตร
แกนกลำง
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
พุทธศักรำช
2551

22

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกระบวนกำรกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑
-เพื่อให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้
พัฒนำศักยภำพ ทักษะและ
เทคนิคกำรสอนของพนักงำน
ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
-เพื่อเตรียมควำมพร้อม
สถำนศึกษำ พนักงำนครู
เทศบำลฯ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
อบรมทบทวนและ -เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้ที่
พัฒนำควำมรู้
เกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระบบคลังข้อสอบ ในกำรจัดกำรสร้ำงคลังข้อสอบ
จัดชุดทดสอบ online
-เพื่อให้พนักงำนครูได้
เรียนรู้และมีทักษะในกำร
ใช้ระบบคลังข้อสอบภำยหลัง
ที่มีกำรพัฒนำโปรแกรม
-เพื่อให้พนักงำนครูมี
ควำมรู้และฝึกทักษะใน
กำรประมวลผลกำร
ทดสอบของนักเรียนเป็น
รำยบุคคลและรำยโรงเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงำนครูโรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ และศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก และผู้เกี่ยวข้องใน
สังกัดสำนักกำรศึกษำ

จัดอบรมฝึกทบทวนพนักงำน
ครูโรงเรียนสังกัดเทศบำลฯ
และผู้เกี่ยวข้องสังกัดสำนัก
กำรศึกษำ

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2๐๐,๐00

2๐๐,๐00

1๐๐,๐00

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

1๐๐,๐00

1๐๐,๐00

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พนักงำนครูและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถ
จัดกำรเรียนกำร
สอนตำมหลักสูตร
แกนกลำง
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
พุทธศักรำช
๒๕๕๑ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ฝ่ำยวิชำกำร
สำนักกำรศึกษำ

พนักงำนครูและ
ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้เกี่ยวข้องมีควำมรู้ สำนักกำรศึกษำ
ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถสร้ำง
แบบทดสอบ
online ที่มี
ประสิทธิภำพและ
ได้มำตรฐำน ใน
ระบบคลังข้อสอบ
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

๑๐๓

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ส่งเสริมศักยภำพ
ของนักเรียนใน
สถำนศึกษำสังกัด
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อให้นักเรียนพัฒนำ
ตนเองได้อย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถในทุกด้ำน
เข้ำใจตัวเองและ
สิ่งแวดล้อม สำมำรถ
แก้ปัญหำหรือตัดสินใจได้
ถูกต้อง
-เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
วิธีกำรเรียนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำควำมรู้เพิ่มเติม
สำมำรถวำงแผนด้ำน
กำรศึกษำต่อในอนำคตได้
-เพื่อให้นักเรียนสำมำรถ
ปรับตัวให้เข้ำกับสังคม
และดำเนินชีวิตได้อย่ำงมี
ควำมสุข

จัดอบรมนักเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบำลฯ เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำศักยภำพตนเอง
กำรวำงแผนกำรศึกษำต่อใน
อนำคต กำรปรับตัวเข้ำกับ
สังคม ฯลฯ

24

แข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อเป็นกำรวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถของนักเรียน
และวัดคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน
และเข้ำร่วมกำรแข่งขันใน
ระดับประเทศ

จัดสอบแข่งขันนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
และมัธยมศึกษำปีที่ 2 ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบำลฯ เพื่อ
คัดเลือกเป็นตัวแทนและส่ง
เข้ำร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศ

2561
(บาท)
140,000

2562
(บาท)
140,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
140,000

90,000

90,000

90,000

2564
(บาท)
140,000

2565
(บาท)
140,000

90,000

90,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-นักเรียนสังกัด
โรงเรียนเทศบำลฯ
สำมำรถเข้ำใจ
ตัวเองและ
สิ่งแวดล้อม
สำมำรถแก้ปัญหำ
หรือตัดสินใจได้
ถูกต้อง
-นักเรียนรู้จัก
วิธีกำรเรียน
กำรศึกษำค้นคว้ำ
ควำมรู้เพิ่มเติม
สำมำรถวำงแผน
ด้ำนกำรศึกษำต่อ
ในอนำคตได้
-นักเรียนสำมำรถ
ปรับตัวให้เข้ำกับ
สังคมและดำเนิน
ชีวิตได้อย่ำงมี
ควำมสุข
โรงเรียนสำมำรถ
ปรับปรุงคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น

งำนโรงเรียน
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

หน่วย
ศึกษำนิเทศก์
สำนักกำรศึกษำ

๑๐๔

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ
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จัดตั้งศูนย์
วิทยำศำสตร์
ปฏิบัติกำร

-เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำ
วิทยำศำสตร์ผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรงจำกกำร
ปฏิบัติทดลองด้วยตนเอง
(Hands-on) ด้วยกำรใช้
สื่อกำรทดลอง
-เพื่อให้นักเรียนรู้จักตั้ง
คำถำมและค้นหำคำตอบ
และแก้ปัญหำด้วย
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อกำรเรียน
วิทยำศำสตร์

ดำเนินกำรดังนี้
1.จัดซื้อสื่อวิทยำศำสตร์
ประจำศูนย์ จำนวน 3 ศูนย์
2.จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์
และพิธีเปิดศูนย์วิทยำศำสตร์
จำนวน 3 ศูนย์

26

จัดนิทรรศกำรกำร
จัดกำรศึกษำ
โรงเรียนสังกัด
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

- เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำรของครูและ
นักเรียน
- เพื่อเข้ำร่วมกำรจัด
นิทรรศกำรทำงกำรศึกษำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับภำคเหนือและ
ระดับประเทศหรือหน่วยงำน
อื่น

จัดกำรแสดงผลงำนกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด
เทศบำลนครเชียงใหม่ ทั้ง 11
แห่ง และเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร
กำรจัดกำรศึกษำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ระดับภำคเหนือและ
ระดับประเทศหรือ
หน่วยงำนอืน่

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
14,058,900
(13,908,900)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๐๕

-นักเรียนมีควำมรู้
หน่วยศึกษำนิเทศก์
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำ (รร.ท.ศรีดอนไชย,
วิชำวิทยำศำสตร์
รร.ท.ป่ำแพ่ง,
(150,000)
ผ่ำนประสบกำรณ์ตรง รร.ท.เชียงยืน)
จำกกำรปฏิบัติทดลอง สำนักกำรศึกษำ
ด้วยตนเอง (Handson) ด้วยกำรใช้สื่อกำร
ทดลอง
-นักเรียนรู้จักตั้ง
คำถำมและค้นหำ
คำตอบและแก้ปัญหำ
ด้วยกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์
-นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อกำรเรียน
วิทยำศำสตร์
-นักเรียนรู้จักตั้ง
คำถำมและค้นหำคำตอบ
และแก้ปัญหำด้วย
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์
1,025,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 ประชำชนทั่วไปได้ - หน่วย
รับทรำบกำร
ศึกษำนิเทศก์
ดำเนินกิจกำรกำร - โรงเรียนสังกัด
จัดกำรศึกษำของ เทศบำล 11
เทศบำลนคร
แห่งฝ่ำยกิจกำร
เชียงใหม่ทั้งใน
โรงเรียน
ระดับภำคเหนือ
สำนักกำรศึกษำ
และระดับประเทศ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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พัฒนำกลุ่ม
ประสำนงำน
วิชำกำรกำรจัด
กำรศึกษำระดับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-เพื่อสำมำรถกำหนด
ทิศทำงและดำเนินกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำสังกัด
เทศบำลนครเชียงใหม่
-เพื่อพัฒนำควำมรู้บทบำท
หน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ประสำนงำนวิชำกำรฯ
ตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำ
และระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงำนระดับจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง

28

จัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนำรี
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)
ส่งเสริมกิจกรรม
ในวันสำคัญต่ำงๆ
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ในกำร
ดำเนินชีวิตประจำวันและ
เรียนรู้กำรใช้ชีวิตร่วมกัน
เป็นหมู่คณะในสังคม

29

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้
-จัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรประสำนงำน
วิชำกำรฯ ภำคเรียนละ 2
ครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี
-คณะกรรมกำรประสำนงำน
วิชำกำรฯ มีกำรศึกษำดูงำน
อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1
ครั้ง

จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี
เข้ำร่วมกิจกรรม เข้ำค่ำยพัก
แรม เดินทำงไกล ฯลฯ แก่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ จำนวนประมำณ
2,700 คน
-เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ
จริยธรรมที่ดีงำมให้แก่เด็ก ต่ำงๆ ในโรงเรียนสังกัด
นักเรียน
เทศบำลทั้ง 11 แห่ง เช่นวัน
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนครู พ่อ วันแม่ และวันสำคัญทำง
และผู้ปกครองมีส่วน
ศำสนำ ฯลฯ
ร่วมกับกิจกรรมของชุมชน

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

433,000

433,000

433,000

433,000

433,000

334,000

339,000

339,000

339,000

339,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถำนศึกษำใน
สังกัดเทศบำลฯ
ดำเนินกำร
พัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน
และมีกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง เป็น
ระบบ
-คณะกรรมกำรฯ
ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึง
บทบำทหน้ำที่
นักเรียนมีวินัย มี
ควำมรับผิดชอบ
เป็นผู้นำ/เป็นผู้
ตำมที่ดีในสังคมได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
เด็กนักเรียนได้รู้จัก
วันสำคัญต่ำง ๆ
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันสำคัญ
กับครู ผู้ปกครอง
และชุมชน

-หน่วย
ศึกษำนิเทศก์
-โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนสังกัด
เทศบำล ๑๑ แห่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ
โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

๑๐๖

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ส่งเสริมกำรเรียนรู้
นอกสถำนที่ของ
นักเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)
เช่ำสถำนที่ในกำร
ติดตั้ง Server
โปรแกรมกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนเพื่อวิเครำะห์
ข้อสอบ

เพื่อให้เด็กได้เพิ่มพูน
ควำมรู้จำกประสบกำรณ์ที่
ได้รับจริงจำกแหล่งเรียนรู้
ภำยนอกสถำนศึกษำ

จัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้นอกสถำนที่แก่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ จำนวนประมำณ
400 คน

เพื่อให้ระบบ
อิเลคทรอนิคส์พร้อมคลัง
ข้อสอบที่อยู่ใน Server มี
ควำมปลอดภัย สำมำรถ
เชื่อมต่อโครงข่ำย
อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง มี
ควำมเสถียร สำมำรถ
รองรับกำรใช้ระบบของ
พนักงำนครูเทศบำล
นักเรียนสังกัดเทศบำลได้

ดำเนินกำรเช่ำสถำนที่ในกำร
ติดตั้ง Server โปรแกรมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
วิเครำะห์ข้อสอบ

31

2561
(บาท)
509,360

2562
(บาท)
509,360

งบประมาณ
2563
(บาท)
509,360

50,000

50,000

50,000

2564
(บาท)
509,360

2565
(บาท)
509,360

50,000

50,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กได้รับกำร
เสริมสร้ำงทักษะ
ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ

โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

ระบบ
ฝ่ำยวิชำกำร
อิเลคทรอนิคส์
สำนักกำรศึกษำ
พร้อมคลังข้อสอบ
ของหน่วยงำน
สังกัดเทศบำลฯ
มีควำมปลอดภัย
สำมำรถเชื่อมต่อ
โครงข่ำย
อินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง มี
ควำมเสถียร
สำมำรถรองรับกำร
ใช้ระบบของ
พนักงำนครู
เทศบำล นักเรียน
สังกัดเทศบำลได้

๑๐๗

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ตรวจระดับและ
ประเภทของกำร
บกพร่องกำร
เรียนรู้ของ
นักเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ)

เพื่อนำนักเรียนที่มีปัญหำ
ด้ำนกำรเรียนรู้และ
พฤติกรรมที่แสดงออกเข้ำ
รับกำรตรวจจำกสถำบัน
ด้ำนกำรแพทย์เฉพำะทำง

33

ค่ำอำหำรกลำงวัน
ของสถำนศึกษำ
ในสังกัดเทศบำล
นครเชียงใหม่
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ)
อุดหนุนค่ำอำหำร
กลำงวันสำหรับ
นักเรียนระดับ
ก่อนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษำ
ให้แก่โรงเรียน
สังกัด สพฐ. และ
โรงเรียนสังกัดกอง
กำกับกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดน
ที่ 33

เพื่อสนับสนุนค่ำอำหำร
กลำงวันให้แก่โรงเรียน
สังกัดเทศบำลฯ และศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลฯ

34

เพื่ออุดหนุนเงินค่ำอำหำร
กลำงวันสำหรับนักเรียน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษำให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8
แห่ง และโรงเรียนสังกัด
กองกำกับกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่ 33

นำนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 - 6
ที่มีปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้และ
พฤติกรรมซึ่งผ่ำนกำรตรวจ
เบื้องต้นจำกครู เข้ำรับกำร
ตรวจระดับและประเภทของ
กำรบกพร่องจำกสถำบันด้ำน
กำรแพทย์เฉพำะทำงตรวจ

2561
(บาท)
5,000

2562
(บาท)
5,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,000

2564
(บาท)
5,000

2565
(บาท)
3,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-โรงเรียนสำมำรถ
จัดกลุ่มนักเรียนที่มี
ควำมบกพร่องกำร
เรียนรู้
-โรงเรียนสำมำรถ
วำงแผนและแนะ
แนวกำรศึกษำต่อ
ให้กับนักเรียนที่มี
ควำมบกพร่องกำร
เรียนรู้ได้อย่ำง
ถูกต้อง
สนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวัน ๑3,668,000 ๑3,668,000 ๑3,668,000 ๑3,668,000 ๑3,668,000 เด็กนักเรียนมี
ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบำล
สุขภำพอนำมัย
ฯ จำนวน 11 แห่ง และศูนย์
สมบูรณ์และ
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลฯ
แข็งแรง
จำนวน 1 แห่ง

รร.ท.หมื่นเงินกอง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

-โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8 แห่ง 48,740,000 48,740,000 48,740,000 48,740,000 48,740,000
-โรงเรียนสังกัดกองกำกับกำร
ตำรวจตระเวนชำยแดนที่
๓๓

ฝ่ำยกำรเงินฯ
สำนักกำรศึกษำ

เด็กนักเรียนได้รับ
อำหำรกลำงวัน
เพียงพอถูกหลัก
อนำมัย มีสุขภำพ
สมบูรณ์ แข็งแรง

-โรงเรียนสังกัด
เทศบำล ๑๑ แห่ง
-งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ)
ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

๑๐๘

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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จัดหำอำหำรเสริม
(นม) สำหรับ
นักเรียนระดับ
ก่อนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษำ
ให้แก่โรงเรียน
สังกัดเทศบำล
นครเชียงใหม่ ,
โรงเรียนสังกัด
สพฐ. , โรงเรียน
สังกัดกรมสำมัญ
ศึกษำ และศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

เพื่อจัดหำอำหำรเสริม
(นม) สำหรับนักเรียน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษำให้แก่
โรงเรียน ดังนี้
-โรงเรียนสังกัดเทศบำล
นครเชียงใหม่ 11 แห่ง
-โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8
แห่ง
-โรงเรียนสังกัดกรมสำมัญ
ศึกษำ 3 แห่ง
-ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลนครเชียงใหม่ 1
แห่ง
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จัดหำหนังสือ
เรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือ
เรียนและแบบฝึกหัดทุก
ระดับชั้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
2565
จะได้รบั
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,657,700 25,657,700 25,657,700 25,657,700 25,657,700 -นักเรียนระดับ
ฝ่ำยกำรเงินฯ
ก่อนวัยเรียนและ สำนักกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ
มีร่ำงกำยแข็งแรง
สมบูรณ์ และมี
พัฒนำกำรตำมวัย
อย่ำงเหมำะสม
-กำรจัดหำอำหำร
เสริม (นม)เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนด

จัดหำอำหำรเสริม (นม)
สำหรับนักเรียนระดับก่อนวัย
เรียนและระดับประถมศึกษำ
ดังนี้
-โรงเรียนสังกัดเทศบำล
นครเชียงใหม่ 11 แห่ง 260 วัน
จำนวนประมำณ 3,507 คน
-โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8 แห่ง
260 วัน จำนวนประมำณ
5,734 คน
-โรงเรียนสังกัดกรมสำมัญ
ศึกษำ 3 แห่ง 280 วัน
จำนวนประมำณ 612 คน
-ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
นครเชียงใหม่ 280 วัน
จำนวนประมำณ 149 คน
จัดซื้อหนังสือเรียนรำยวิชำ
2,159,470 2,185,870
พื้นฐำนตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนพุทธศักรำช 2551
และหนังสือแบบฝึกหัด
เฉพำะรำยวิชำพื้นฐำนที่
กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด

2,185,870 2,185,870 2,185,870 นักเรียนมีหนังสือ
เรียนและ
แบบฝึกหัดทุก
ระดับชั้น เอื้อต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน

-โรงเรียน
สังกัดเทศบำล
11 แห่ง
-งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ฯ)
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

๑๐๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,321,270 1,347,670 1,347,670 1,347,670
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ค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์
กำรเรียนทุกระดับชั้น

จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
นักเรียน หรือผู้ปกครอง เพื่อ
นำไปซื้ออุปกรณ์กำรเรียนที่
จำเป็น เช่น สมุด ปำกกำ
ดินสอ ยำงลบ เครื่องมือ
เรขำคณิต กระดำษ สีเทียน
กระเป๋ำนักเรียน ฯลฯ
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ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อให้นักเรียนมี
เครื่องแบบนักเรียนในทุก
ระดับชั้น

จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
นักเรียน หรือผู้ปกครอง
เพื่อนำไปซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน เข็มขัด รองเท้ำ ถุง
เท้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนำรี ชุด
กีฬำ ฯลฯ

1,363,820 1,403,420
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ค่ำปัจจัยพื้นฐำน
สำหรับนักเรียน
ยำกจน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อสนับสนุนเงินค่ำ
ปัจจัยพื้นฐำนสำหรับ
นักเรียนยำกจนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบำล
นครเชียงใหม่

สนับสนุนเงินค่ำ
ปัจจัยพื้นฐำนสำหรับ
นักเรียนยำกจนในโรงเรียน
สังกัดเทศบำลฯ จำนวน 11
แห่ง

1,271,200

1,271,200

ผลทีค่ าดว่า
2565
จะได้รบั
(บาท)
1,347,670 นักเรียนมีอุปกรณ์
กำรเรียนทุก
ระดับชั้น เอื้อต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-โรงเรียน
สังกัดเทศบำล
11 แห่ง
-งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ฯ)
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ
1,403,420 1,403,420
นักเรียนมี
-โรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน สังกัดเทศบำล
เพียงพอ
11 แห่ง
-งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ฯ)
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ
1,271,200 1,271,200 1,271,200 นักเรียนยำกจนที่ โรงเรียนสังกัด
ผู้ปกครองมีรำยได้ เทศบำล 11 แห่ง
ต่อครัวเรือนไม่เกิน ฝ่ำยกิจกำร
40,000 บำท/ปี โรงเรียน
ได้รับควำม
สำนักกำรศึกษำ
ช่วยเหลือ

๑๑๐

ที่

โครงการ
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จัดงำนวันครู

41

พัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรศึกษำ

วัตถุประสงค์
-เพื่อคัดเลือกผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครูเป็น
ตัวแทนเข้ำร่วมกำร
คัดเลือกในระดับจังหวัด
และระดับประเทศ
-เพื่อเชิดชูเกียรติครูที่
ได้รับรำงวัลครูดีเด่นและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น
-เพื่อให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้ระลึกถึง
พระคุณบูรพำจำรย์
-เพื่อเพิ่มศักยภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนวิชำชีพครู
เพื่อพัฒนำและเพิ่มพูน
ควำมรู้คู่คุณธรรมและ
สำมำรถนำมำพัฒนำ
กำรศึกษำได้อย่ำงมี
คุณภำพ สำมำรถ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำง
มีควำมสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-คัดเลือกครูดีเด่น และ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบำลนครเชียงใหม่
-จัดพิธีไหว้ครูในวันครู
-จัดกิจกรรมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ในคณะครู
-จัดนิทรรศกำรกำรจัด
กำรศึกษำ

อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำแก่
ผู้บริหำรเทศบำลฯ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ พนักงำนเทศบำลฯ
และลูกจ้ำง พนักงำนครู
เทศบำลฯ บุคลำกรสำนัก
กำรศึกษำ และบุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง

2561
(บาท)
๑9๐,000

2562
(บาท)
๑9๐,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
๑9๐,000

800,000

800,000

800,000

2564
(บาท)
๑9๐,000

2565
(บาท)
๑9๐,000

800,000

800,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครูและผู้บริหำร
สถำนศึกษำเกิด
ขวัญและกำลังใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่

งำนโรงเรียน
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

บุคลำกรผู้เข้ำร่วม
โครงกำรได้รับกำร
พัฒนำและสำมำรถ
นำควำมรู้ที่ได้รับ
มำพัฒนำตนเอง
พัฒนำกำรศึกษำ
อย่ำงมีคุณภำพ

ฝ่ำยแผนงำนฯ
สำนักกำรศึกษำ

๑๑๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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พัฒนำข้ำรำชกำร
ครู
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ
ทำงด้ำนวิชำชีพให้กับ
พนักงำนครูภำยใน
โรงเรียนสังกัดเทศบำลฯ
ทั้ง 11 แห่ง

สนับสนุนงบประมำณให้กับ
โรงเรียนในกำรจัดส่งครูเข้ำ
ร่วมกำรอบรมเพื่อพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำน
วิชำชีพให้กับพนักงำนครู
ภำยในโรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง 11 แห่ง
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ

43

จัดซื้อและติดตั้ง
โปรแกรมเสริม
ทักษะกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์

-เพื่อสร้ำงโอกำสให้แก่
นักเรียนในกำรศึกษำ
พัฒนำทักษะด้ำน
คณิตศำสตร์ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตด้วย
ตนเอง
-เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ทักษะนักเรียนด้ำน
คณิตศำสตร์
-เพื่อให้สถำนศึกษำใน
สังกัดเทศบำลฯ มีสื่อกำร
เรียนกำรสอนด้ำน
คณิตศำสตร์ที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยี

จัดซื้อและติดตั้งโปรแกรม
เสริมทักษะกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6
-ร.ร.ท.วัดท่ำสะต๋อย
-ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
-ร.ร.ท.วัดกู่คำ
จำนวน 351 คนๆ ละ
5,300 บำท

2561
(บาท)
1,484,000

2562
(บาท)
1,484,000

1,860,300

-

งบประมาณ
2563
(บาท)

ผลทีค่ าดว่า
2564
2565
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
1,484,000 1,484,000 1,484,000 พนักงำนครูมี
เจตคติที่ดีต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และมี
ควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ และ
ได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำศักยภำพ
ในด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพ
นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองและมี
พัฒนำทักษะด้ำน
คณิตศำสตร์ที่ดีขึ้น
โดยผ่ำนสื่อกำร
เรียนกำรสอนที่
ทันสมัยบน
เครือข่ำย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ำยวิชำกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำงำนโรงเรียน
(โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ)
- งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย(ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก)
ฝ่ำยวิชำกำร
สำนักกำรศึกษำ

๑๑๒

ที่

โครงการ
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จัดซื้อแบบเรียน
เสริมทักษะ
ภำษำจีน

45

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกิจกรรมของ
ศูนย์กำรเรียนรู้
กำรท่องเที่ยวใน
สถำนศึกษำ

46

จัดหำเก้ำอี้
พลำสติกของ
โรงเรียนชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
420,000

2562
(บาท)
420,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
420,000

2564
(บาท)
420,000

2565
(บาท)
420,000

-เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภำษำจีนเป็นภำษำที่ 3
-เพื่อสร้ำงทำงเลือกทำง
กำรศึกษำและพัฒนำ
ศักยภำพทักษะนักเรียน
ด้ำนภำษำจีนให้มีคุณภำพ
-เพื่อให้นักเรียนสำมำรถ
ประยุกต์ภำษำจีนใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
เพี่อให้นักเรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนและ
เห็นคุณค่ำควำมสำคัญ
ของกำรท่องเที่ยว

จัดซื้อแบบเรียนเสริมทักษะ
ภำษำจีนสำหรับนักเรียน
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
-ร.ร.ท.วัดท่ำสะต๋อย
-ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
-ร.ร.ท.วัดกู่คำ

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนให้กับ
นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น
เช่น กำรอบรมให้ควำมรู้กำร
ฝึกทักษะกำรฟัง พูด กำรฝึก
นอกสถำนที่ ฯลฯ

50,000

-

-

-

-

เพื่อให้นักเรียนนั่งในโรง
อำหำรและทดแทน
ของเดิมที่ชำรุด

เก้ำอี้พลำสติกแบบมีพนักพิง
จำนวน 120 ตัวๆ ละ 200
บำท

-

-

21,600

-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีทักษะ
ฝ่ำยวิชำกำร
ภำษำจีนเป็นภำษำ สำนักกำรศึกษำ
ที่ 3 และสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

นักเรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืนและเห็น
คุณค่ำควำมสำคัญ
ของกำรท่องเที่ยว
มีเก้ำอี้พลำสติก
เพียงพอต่อกำรใช้
งำน และนักเรียน
ได้รับควำมสะดวก
สบำยมำกขึ้น

รร.ท.ศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

๑๑๓

2561
(บาท)
600,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ปรับพื้นสนำมด้วยแอสฟัลติก
คอนกรีต ของโรงเรียน
เทศบำลวัดท่ำสะต๋อย
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

187,000

-

-

-

-

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ทำสีอำคำรเรียนประถม ของ
โรงเรียนเทศบำลวัดท่ำ
สะต๋อย
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

400,000

-

-

-

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ทำสีอำคำรเรียนอนุบำล ของ
โรงเรียนเทศบำลวัดท่ำ
สะต๋อย
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

-

400,000

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

47

ปูกระเบื้องพื้นชั้น
3,4 อำคำรเรียน
1 ของโรงเรียน
เทศบำลวัดท่ำ
สะต๋อย

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ปูกระเบื้องพื้นชั้น 3,4
อำคำรเรียน 1 ของโรงเรียน
เทศบำลวัดท่ำสะต๋อย
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

48

ปรับพื้นสนำมด้วย
แอสฟัลติก
คอนกรีต ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดท่ำสะต๋อย

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

49

ทำสีอำคำรเรียน
ประถม ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดท่ำสะต๋อย

50

ทำสีอำคำรเรียน
อนุบำล ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดท่ำสะต๋อย

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่
ที่สวยงำม
น่ำอยู่อยู่ในสภำพที่
ดี และเอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอนของ
โรงเรียน
โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่
ที่สวยงำม
น่ำอยู่อยู่ในสภำพที่
ดี และเอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอนของ
โรงเรียน
โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่
ที่สวยงำม
น่ำอยู่อยู่ในสภำพที่
ดี และเอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอนของ
โรงเรียน
โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่
ที่สวยงำม
น่ำอยู่อยู่ในสภำพที่
ดี และเอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอนของ
โรงเรียน

ร.ร.ท.วัด
ท่ำสะต๋อย
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ
โรงเรียนเทศบำล
วัดท่ำสะต๋อย
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนเทศบำล
วัดท่ำสะต๋อย
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนเทศบำล
วัดท่ำสะต๋อย
สำนักกำรศึกษำ

๑๑๔

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ปรังปรุงใต้ถุนอำคำรเรียน
เป็นห้องวิทยำศำสตร์ ของ
โรงเรียนเทศบำลวัดท่ำ
สะต๋อย
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

133,770

-

-

-

-

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

-ปรับปรุงหลังคำอำคำรเรียน
คลส. 3 ชั้น อำคำรเรียน
เมตตำจิตโต
-ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรฝึก
วิชำชีพระยะสั้น
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

500,000

-

-

-

-

550,000

-

-

-

-

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ปรับปรุงงำนทำสีภำยใน
อำคำรเรียน 3
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

273,000

-

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

51

ทำสีอำคำรเรียน
มัธยม ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดท่ำสะต๋อย

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ทำสีอำคำรเรียนมัธยม ของ
โรงเรียนเทศบำลวัดท่ำ
สะต๋อย
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

52

ปรังปรุงใต้ถุน
อำคำรเรียนเป็น
ห้องวิทยำศำสตร์
ของโรงเรียน
เทศบำลวัดท่ำ
สะต๋อย

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

53

ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดกู่คำ

ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดศรีสุพรรณ

54

2564
(บาท)
400,000

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่
ที่สวยงำม
น่ำอยู่อยู่ในสภำพที่
ดี และเอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอนของ
โรงเรียน
โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่
ที่สวยงำม
น่ำอยู่อยู่ในสภำพที่
ดี และเอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอนของ
โรงเรียน
โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำมน่ำ
อยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี

โรงเรียนเทศบำล
วัดท่ำสะต๋อย
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี

ร.ร.ท.วัดศรีสุพรรณ
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนเทศบำล
วัดท่ำสะต๋อย
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ท.วัดกู่คำ
สำนักกำรศึกษำ

๑๑๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงสนำม
เด็กเล่นของ
นักเรียนอนุบำล
โรงเรียนเทศบำล
วัดศรีสุพรรณ

เพื่อให้มีสภำพแวดล้อมที่ดี
มีควำมปลอดภัย และเอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน

56

ปรับปรุงอำคำร
เรียน 3 ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดศรีสุพรรณ

เพื่อรื้อถอนส่วนที่เป็นรัง
ผึ้งด้ำนหน้ำของตัวอำคำร
เรียน 3 และเปลี่ยนเป็น
กรงเหล็กแทน

57

ก่อสร้ำงอำคำร
เรียน
ศิลปวัฒนธรรม
ล้ำนนำโรงเรียน
เทศบำลวัดศรี
สุพรรณ

เพื่อให้โรงเรียนมีอำคำร
เรียนศิลปวัฒนธรรม
ล้ำนนำที่เหมำะสมกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำใน
โรงเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงสนำมเด็กเล่น โดย
กำรปรับพื้นคอนกรีตและปู
พื้นยำงพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
118 ตร.ม. พร้อมรำง
ระบำยน้ำคอนกรีตกว้ำง 10
ซม. ควำมยำว 25 ม.
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
รื้อถอนส่วนที่เป็นรังผึ้งด้ำนหน้ำ
ของตัวอำคำรเรียน 3 และ
เปลี่ยนเป็นกรงเหล็กแทน
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ )

ก่อสร้ำงอำคำรเรียน
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำชั้น
เดียว ขนำด 6.00x13.00 ม.
(ตำมแบบแปลนของ
เทศบำล)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
292,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

192,700

-

-

-

-

-

936,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีพื้นสนำม ร.ร.ท.วัด
ที่สำมำรถจัด
ศรีสุพรรณ
กิจกรรมกำรเรียน สำนักกำรศึกษำ
กำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
โรงเรียนเทศบำล
วัดศรีสุพรรณได้รับ
งบประมำณในกำร
ปรับปรุงรื้อถอน
ส่วนที่เป็นรังผึ้ง
ด้ำนหน้ำของตัว
อำคำรเรียน 3
และเปลี่ยนเป็น
กรงเหล็กแทน
โรงเรียนมี
อำคำรเรียน
ศิลปวัฒนธรรม
ล้ำนนำที่เหมำะสมกับ
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
ศิลปวัฒนธรรม
ล้ำนนำในโรงเรียน

รร.ท.วัด
ศรีสุพรรณ
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.วัด
ศรีสุพรรณ
สำนักกำรศึกษำ

๑๑๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

58

รื้อถอนและ
ก่อสร้ำงอำคำร
เรียนทดแทน
อำคำรเรียนหลัง
เดิมของโรงเรียน
เทศบำลวัดศรี
สุพรรณ

เพื่อให้โรงเรียนเทศบำลวัด
ศรีสุพรรณมีควำม
ปลอดภัย มี
สภำพแวดล้อมที่ดี
สวยงำม และเอื้อต่อกำร
เรียนรู้ของนักเรียน

ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ของ
โรงเรียนชุมชน
เทศบำลวัด
ศรีดอนไชย

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

59

60

ก่อสร้ำงพื้นลำน
คอนกรีตสนำมใต้
หลังคำและรำง
ระบำยน้ำ ร.ร.
ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดำเนินกำรดังนี้
1. รื้อถอนอำคำรเรียน
ค.ส.ล. 2 ชั้น (เหมำ)
จำนวน 1 หลัง
2. ก่อสร้ำงอำคำรเรียน
ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนำด
11.50x20.00 ม.
จำนวน 1 หลัง
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-ปรับปรุงหลังคำและฝ้ำ
เพดำนและทำสีภำยในและ
ภำยนอกอำคำรเรียน
วิสุทธิสังฆกำร 4 ชั้น
-ซ่อมแซมห้องน้ำอำคำร
คุณธรรม 45
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นสนำม ก่อสร้ำงพื้นลำนคอนกรีต
ที่สำมำรถจัดกิจกรรมกำร เสริมเหล็ก ขัดมัน ขนำด 18
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ม. x 45 ม. และรำงระบำย
ประสิทธิภำพ
น้ำขนำด 0.5 ม.x 64 ม.
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
8,000,000
(500,000)

-

-

(7,500,000)

-

600,000

-

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

-

500,000

-

-

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนเทศบำล
วัดศรีสุพรรณได้รับ
กำรรื้อถอนและ
ก่อสร้ำงอำคำรเรียน
ทดแทนอำคำรเรียน
หลังเดิมของโรงเรียน
เทศบำลวัดศรีสุพรรณ
ให้มีควำมพร้อม
สวยงำม และมีควำม
ปลอดภัยตลอดถึงมี
สภำพแวดล้อมที่ดี
โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

รร.ท.วัด
ศรีสุพรรณ
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนมีสนำม
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
ที่สวยงำม
วัดศรีดอนไชย
อยู่ในสภำพที่ดี เอื้อ สำนักกำรศึกษำ
ต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน และทำ
กิจกรรมต่ำง ๆ

๑๑๗

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
385,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ทำสีอำคำรคุณธรรม 45
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

-

-

250,000

-

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ปรับปรุงห้องประชุม
กัลปพฤกษ์
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

-

-

480,000

-

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ทำสีอำคำรเรียนปริสุทโธ 3 ชั้น
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

-

-

200,000

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

61

ซ่อมแซมหลังคำ
และฝ้ำเพดำน
อำคำรปริสุทโธ
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย

เพื่อให้หลังคำและฝ้ำ
เพดำนอำคำรปริสุทโธอยู่
ในสภำพดี ป้องกันน้ำ
รั่วซึมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ซ่อมแซมหลังคำและฝ้ำ
เพดำนอำคำรปริสุทโธ
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

62

ทำสีอำคำร
คุณธรรม 45
ของโรงเรียน
ชุมชนเทศบำลวัด
ศรีดอนไชย

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

63

ปรับปรุงห้อง
ประชุม
กัลปพฤกษ์ของ
โรงเรียนชุมชน
เทศบำลวัด
ศรีดอนไชย

64

ทำสีอำคำรเรียนปริ
สุทโธ 3 ชั้นของ
โรงเรียนชุมชน
เทศบำลวัด
ศรีดอนไชย

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หลังคำและฝ้ำ
เพดำนอำคำรปริสุ
ทโธอยู่ในสภำพดี
ป้องกันน้ำรั่วซึมได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

๑๑๘

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ปรับปรุงสนำมอเนกประสงค์
ภำยในโรงเรียน
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

-

-

-

350,000

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำทั้ง 3
อำคำร ได้แก่
-อำคำรวิสุทธิสังฆกำร
-อำคำรปริสุทโธ
-อำคำรคุณธรรม 45
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

-

-

-

เพื่อแก้ไขปัญหำน้ำรั่วซึม
ไหลลงฝ้ำพนังและเพดำน
และให้มีควำมสะอำด
สวยงำม ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย

ปรับปรุงห้องน้ำอำคำร
วิสุทธิสังฆกำร ได้แก่ เดินท่อ
น้ำใหม่ รื้อถอนและติดตั้ง
สุขภัณฑ์ใหม่ กรุกระเบื้อง
ผนัง และติดตั้งประตู ฯลฯ
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

285,000

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

65

ปรับปรุงโรง
อำหำรของ
โรงเรียนชุมชน
เทศบำลวัด
ศรีดอนไชย

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ปรับปรุงโรงอำหำรของ
โรงเรียนชุมชนเทศบำลวัด
ศรีดอนไชย
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

66

ปรับปรุงสนำม
อเนกประสงค์
ภำยในโรงเรียน
ของโรงเรียน
ชุมชนเทศบำลวัด
ศรีดอนไชย

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

67

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำทั้ง 3
อำคำรของ
โรงเรียนชุมชน
เทศบำลวัด
ศรีดอนไชย

68

ปรับปรุงห้องน้ำ
อำคำรวิสุทธิสังฆ
กำร โรงเรียน
ชุมชนเทศบำลวัด
ศรีดอนไชย

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

500,000

โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

-

ห้องน้ำอยู่ในสภำพ
ใช้กำรได้ดี ถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัย

ร.ร.ชุมชน
เทศบำลวัด
ศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

๑๑๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

69

ปรับปรุงห้อง
ประชุมชั้นล่ำง
อำคำรกัลปพฤกษ์
โรงเรียนชุมชน
เทศบำลวัดศรี
ดอนไชย

เพื่อขยำยห้องประชุมชั้น
ล่ำงอำคำรกัลปพฤกษ์ให้มี
ขนำดใหญ่ขึ้น สำมำรถ
รองรับกำรจัดกิจกรรมได้
เป็นอย่ำงดี

70

ปรับปรุงห้อง
ประชุมชั้นล่ำง
อำคำรวิสุทธิสังฆ
กำร โรงเรียน
ชุมชนเทศบำลวัด
ศรีดอนไชย

เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
ชั้นล่ำงอำคำรเรียนวิสุทธิ
สังฆกำร ให้สำมำรถ
รองรับกำรจัดกิจกรรมได้
เป็นอย่ำงดี

71

ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ของ
โรงเรียนเทศบำล
ดอกเงิน

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงห้องประชุมชั้นล่ำง
อำคำรกัลปพฤกษ์ ได้แก่ รื้อ
ถอนผนังและฝ้ำเพดำนพร้อม
ติดตั้งใหม่ ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำและระบบส่องสว่ำง
ติดตั้งประตูและหน้ำต่ำง
พร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอำกำศ ฯลฯ
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
ปรับปรุงห้องประชุมชั้นล่ำง
อำคำรวิสุทธิสังฆกำร ได้แก่
-งำนรื้อถอนผนัง เหล็กดัด
ประตูระบบไฟฟ้ำและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ำ
-งำนผนัง ติดตั้งผนังไม้อัด ฝ้ำ
เพดำนยิปซั่ม
-งำนประตูหน้ำต่ำง
-งำนสีภำยใน ภำยนอก
-งำนติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ
ขนำด 30,000 บีทียู
จำนวน 3 ตัว
(ตำมแบบแปลนเทศบำลฯ)
ปรับปรุงห้องประชุม
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
392,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

391,400

-

-

900,000

-

-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้องประชุมมีขนำด
ใหญ่ขึ้น สำมำรถ
รองรับกำรจัด
กิจกรรมได้เป็น
อย่ำงดี

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

-

ห้องประชุมมีขนำด
ใหญ่ขึ้น สำมำรถ
รองรับกำรจัด
กิจกรรมได้เป็น
อย่ำงดี

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

-

โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่
สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อต่อ
กำรเรียนกำรสอน

ร.ร.ท.ดอกเงิน
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

๑๒๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

72

สร้ำงหลังคำโดม
ป้องกันแสงแดด
และฝน ของ
โรงเรียนเทศบำล
ดอกเงิน

เพื่อปรับภูมิทัศน์สนำม
เครื่องเล่นให้มีหลังคำโดม
ป้องกันแสงแดดและฝน
ช่วยยืดอำยุสนำมเครื่อง
เล่นให้ใช้งำนได้นำนยิ่งขึ้น

73

ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดป่ำแพ่ง

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้ำงหลังคำโดม ขนำด
6.00x6.00x4.00 ม. เพื่อ
ป้องกันแสงแดดและฝน ให้มี
ควำมร่มรื่น มีคุณภำพและ
เหมำะสมสำหรับนักเรียน
(ตำมแบบแปลนของเทศบำล
ฯ)
-ก่อสร้ำงโดมหลังคำ
อเนกประสงค์
-ปรับปรุงหลังคำและฝ้ำ
เพดำนอำคำรเรียนอนุบำล
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยใน
อำคำรเรียน
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนแบบ
คสล. 4/12
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
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ก่อสร้ำงอำคำร
เรียนแบบ คสล.
4/12ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดป่ำแพ่ง

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

75

ปรังปรุงห้องครัว
ของโรงเรียน
เทศบำลวัดป่ำ
แพ่ง

เพื่อให้โรงเรียนมีห้องครัว ปรังปรุงห้องครัวของ
ที่ถูกสุขลักษณะ เหมำะสม โรงเรียนเทศบำลวัดป่ำแพ่ง
ต่อกำรปรุงประกอบ
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
อำหำรให้แก่นักเรียน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

1,800,000

-

-

-

500,000

-

-

-

-

400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีหลังคำ
โดมป้องกัน
แสงแดดและฝน
บริเวณสนำมเครื่อง
เล่น

รร.ท.ดอกเงิน
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่
สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อ
ต่อกกำรเรียนกำร
สอน
10,000,000 โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่
สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อต่อ
กำรเรียนกำรสอน
โรงเรียนมีห้องครัว
ที่ถูกสุขลักษณะ
เหมำะสมต่อกำร
ปรุงประกอบ
อำหำรให้แก่
นักเรียน

ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
250,000

2565
(บาท)
-

-

ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ

๑๒๑

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

ปรับปรุงพื้นถนนภำยใน
โรงเรียน
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

-

-

500,000

-

ซ่อมแซมระบบน้ำในอำคำร
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

200,000

-

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ทำสีอำคำรเรียน
และเปลี่ยนประตู
ภำยในอำคำร
เรียนอุปถัมภ์
คุณธรรม 47 ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดป่ำแพ่ง
ปรับปรุงพื้นถนน
ภำยในโรงเรียน
ของโรงเรียน
เทศบำลวัดป่ำ
แพ่ง

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ทำสีอำคำรเรียนและเปลี่ยน
ประตูภำยในอำคำรเรียน
อุปถัมภ์คุณธรรม 47
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

เพื่อให้โรงเรียนมีถนนที่ได้
มำตรฐำน ปลอดภัยต่อ
กำรสัญจรไปมำของ
นักเรียน และผู้มำติดต่อ
โรงเรียน

ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ของร.ร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
ระบำยน้ำที่มี
ประสิทธิภำพต่อกำรใช้
อุปโภคบริโภค

77

78

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่
สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อต่อ
กำรเรียนกำรสอน

ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนมีถนน
ที่ได้มำตรฐำน
ปลอดภัยต่อกำร
สัญจรไปมำของ
นักเรียน และผู้มำ
ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนมีมีระบบ
ระบำยน้ำที่มี
ประสิทธิภำพต่อ
กำรใช้อุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภำพ

ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สำนักกำรศึกษำ

๑๒๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงอำคำร
เรียน ๑ ร.ร.ท.วัด
ศรีปิงเมือง

เพื่อให้โรงเรียนมีอำคำร
ที่อยู๋ในสภำพที่ดีและมี
ควำมปลอดภัย เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

80

ปรับปรุงอำคำร
พัฒนถำบุตร
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

เพื่อให้โรงเรียนมีอำคำร
ที่อยู๋ในสภำพที่ดีและมี
ควำมปลอดภัย เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

1,635,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่
สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อต่อ
กำรเรียนกำรสอน

ร.ร.ท.วัดศรีปิง
เมืองสำนัก
กำรศึกษำ

โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่
สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี เอื้อต่อ
กำรเรียนกำรสอน

ร.ร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สำนักกำรศึกษำ

๑๒๓

ปรับปรุงอำคำรเรียน ๑
ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง ดังนี้
- ติดตั้งหลังคำเมทัลชีท
- งำนรื้อถอนพื้น ฝ้ำเพดำน
หลังคำ
- งำนปูพื้นกระเบื้อง
- ติดตั้งประตูจำนวน 32 ชุด
- ติดตั้งหน้ำต่ำงจำนวน 30 ชุด
- ติดตั้งรำวบันได
- งำนสีภำยใน - ภำยนอก
- งำนลูกกรงรำวระเบียง
- งำนมุ้งลวด
- ติดตั้งระบบไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงจำนวน 1 ระบบ
-งำนโครงสร้ำง ปรับพื้นที่วำง
ผังพร้อมเทคอนกรีต
-งำนโรงจอดรถ
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
ปรับปรุงอำคำรพัฒนถำบุตร
รร.ท.วัดศรีปิงเมือง ดังนี้
- รื้อถอดฝ้ำเพดำนหลังคำ
ติดตั้งหลังคำเมทัลชีทงำนปู
พื้น กระเบื้อง ,งำนบันได
- ติดตั้งประตูไม้อัดกันน้ำ
จำนวน 20 ชุด
- ติดตั้งระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง
จำนวน 1 ระบบ
- งำนทำสีภำยใน - ภำยนอก
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๓,614,๐๐๐
-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงเวที
เสำธง และลำนสนำม
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

เพื่อให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์
สภำพแวดล้อม ที่
เหมำะสม และมีเวที เสำ
ธง ทีเ่ อื้อต่อกำรใช้งำน
และกำรเรียนกำรสอน

82

ก่อสร้ำงทำง
เชื่อมต่อทำงเดิน
ระหว่ำงอำคำร
เรียนของโรงเรียน
เทศบำลวัดศรีปิง
เมือง

เพื่อให้โรงเรียนมีทำง
เชื่อมต่อทำงเดินระหว่ำง
อำคำรเรียน ในสภำพที่ดี
และ เอื้อต่อกำรเรียน
กำรสอนของนักเรียน

83

ปรับปรุงอำคำร
เรียน 3 ชั้น เป็น
ห้องวิทยำศำสตร์
โรงเรียนเทศบำล
วัดศรีปิงเมือง

เพื่อให้โรงเรียนมีห้อง
วิทยำศำสตร์ที่เอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอนตำม
กระบวนกำรวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงเวที
เสำธง และลำนสนำม ดังนี้
-งำนสนำมคอนกรีตและ
ฟุตบอล
-งำนปลูกหญ้ำ
-งำนเสำธง
-งำนโครงสร้ำงปรับพื้นที่
-งำนพื้น-ผนัง
-งำนสี
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
ก่อสร้ำงทำงเชื่อมต่อทำงเดิน
ระหว่ำงอำคำรเรียน ดังนี้
-ทำงเชื่อมต่อระหว่ำงตึก
2 กับ ตึก 5
-ทำงเชื่อมต่อระหว่ำงตึก 3
กับ ตึก 4
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
ปรับปรุงอำคำรเรียน 3 ชั้น
เป็นห้องวิทยำศำสตร์ ได้แก่
รื้อผนังเดิม ปูกระเบื้องพื้น
ทำสี ติดตั้งหน้ำต่ำงบำน
เลื่อน และติดตั้งระบบไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง รวมทั้งติดตั้ง
เครื่องปรับอำกำศ ฯลฯ
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
๙๙๐,๐๐๐

-

-

400,000

-

-

-

-

-

627,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมี สถำนที่ ร.ร.ท.วัดศรีปิง
สวยงำม น่ำอยู่
เมือง
และอยู่ในสภำพที่ดี สำนักกำรศึกษำ
เอื้อต่อใช้งำน และ
กำรเรียนกำรสอน

โรงเรียนมีอำคำร
เรียน สถำนที่ที่
สวยงำมน่ำอยู่ และ
อยู่ในสภำพที่ดีและ
มีควำมปลอดภัย
เอื้อต่อกำรเรียน
กำรสอน
โรงเรียนมีห้อง
วิทยำศำสตร์ที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนกำร
สอนตำม
กระบวนกำร
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.ศรีปิงเมือง
สำนักกำรศึกษำ

๑๒๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงใต้ถุน
อำคำรเรียน 5
เป็นห้องสมุด
โรงเรียนเทศบำล
วัดศรีปิงเมือง

เพื่อปรับปรุงใต้ถุนอำคำร
เรียน 5 โรงเรียนเทศบำล
วัดศรีปิงเมืองให้เป็น
ห้องสมุด

85

ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดพวกช้ำง

86

ทำสีอำคำรเรียน
4 ชั้น ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดพวกช้ำง
ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดเชียงยืน

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดี

87

88

ซ่อมแซมฝ้ำเพดำน
เปลี่ยนหลังคำ ทำสี
ภำยนอกและ
ภำยในอำคำร 2ของ
โรงเรียนเทศบำลวัด
เชียงยืน

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงใต้ถุนอำคำรเรียน 5
สำหรับเป็นห้องสมุด ได้แก่
รื้อถอนผนังเดิมและก่อใหม่
ทำสี ขัดพื้น ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง รวมทั้งติดตั้ง
เครื่องปรับอำกำศ ฯลฯ
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
ปรับปรุงโรงอำหำรและรำง
ระบำยน้ำ
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,186,600
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ใต้ถุนอำคำรเรียน
ได้รับกำรปรับปรุง
ให้เป็นห้องสมุดที่
เอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน

รร.ท.ศรีปิงเมือง
สำนักกำรศึกษำ

600,000

-

-

-

-

โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี

ร.ร.ท.วัดพวกช้ำง
สำนักกำรศึกษำ

ทำสีอำคำรเรียน 4 ชั้น ของ
โรงเรียนเทศบำลวัดพวกช้ำง
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

-

900,000

-

-

ร.ร.ท.วัดพวกช้ำง
สำนักกำรศึกษำ

-ก่อสร้ำงโดมหลังคำ
อเนกประสงค์สนำมฟุตบอล
-ซ่อมแซมฝ้ำเพดำน เปลี่ยน
หลังคำ ทำสีภำยนอกและ
ภำยในอำคำร 1
-ติดตั้งมุ้งลวดโรงอำหำร
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
ซ่อมแซมฝ้ำเพดำน เปลี่ยน
หลังคำ ทำสีภำยนอกและ
ภำยในอำคำร 2
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

2,070,000

-

-

-

-

760,000

-

-

-

-

โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สะอำด
สวยงำม
อยู่ในสภำพที่ดี
โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี

-

150,000

-

-

-

-

-

-

620,000

-

โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำม
น่ำอยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดี

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

๑๒๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงอำคำร
เรียน 3 ชั้น เป็น
ห้องวิทยำศำสตร์
โรงเรียนเทศบำล
วัดเชียงยืน

เพื่อให้โรงเรียนมีห้อง
วิทยำศำสตร์ที่เอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอนตำม
กระบวนกำรวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

90

ปรับปรุงอำคำร
เรียน 2 ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดเชียงยืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงอำคำรเรียน คสล.3
ชั้นสำหรับเป็นศูนย์
วิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร
ได้แก่ ทำควำมสะอำดกัน
สำดคอนกรีตและทำน้ำยำ
กันซึม รื้อผนังเหล็กเดิม ทำสี
และนำมำติดตั้งใหม่ รื้อถอน
ผนัง รื้อบำนประตู หน้ำต่ำง
และติดตั้งประตูกระจกใหม่
ติดตั้งประจำติดตำยช่องลม
ด้ำนบนหน้ำต่ำง ประตู
รวมทั้งติดตั้ง
เครื่องปรับอำกำศ ฯลฯ
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
เพื่อให้อำคำรเรียน 2 ของ ปรับปรุงอำคำรเรียน 2 ของ
โรงเรียนเทศบำลวัดเชียง โรงเรียนเทศบำลวัดเชียงยืน
ยืน มีควำมสะอำด
ดังนี้
สวยงำม อยู่ในสภำพที่ดี
- ปูกระเบื้องกันลื่น
และมีควำมปลอดภัยเอื้อ - ประตูอลูมิเนียม
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
- หน้ำต่ำงอลูมิเนียม
สอน
- ผนัง
ฯลฯ
(ตำมแปลนของเทศบำลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
430,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

990,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีห้อง
วิทยำศำสตร์ที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนกำร
สอนตำม
กระบวนกำร
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน.
สำนักกำรศึกษำ

อำคำรเรียน 2
ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
ของโรงเรียนมี
สำนักกำรศึกษำ
ควำมสะอำด
สวยงำม น่ำอยู่ อยู่
ในสภำพที่ดี ควำม
ปลอดภัยและเอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

๑๒๖

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ปรับปรุงห้อง
ประชุมของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดเชียงยืน

เพื่อให้ห้องประชุมของ
โรงเรียนมีควำมสะอำด
สวยงำม อยู่ในสภำพที่ดี
และมีควำมปลอดภัยเอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรให้บริกำรแก่
ชุมชน

92

ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดหมื่นเงินกอง

93

ปรับปรุงห้อง
ประกอบอำหำร
ของโรงเรียน
เทศบำลวัดหมื่น
เงินกอง

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อโรงเรียนมีห้อง
ปรับปรุงห้องประกอบอำหำร
ประกอบอำหำรที่ถูก
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
สุขลักษณะ
อยู่ในสภำพที่เหมำะสมต่อ
กำรปรุงประกอบอำหำร
ให้แก่นักเรียน

ปรับปรุงห้องประชุมของ
โรงเรียนเทศบำลวัดเชียงยืน
ดังนี้
- รื้อหลังคำกระเบื้องลอนคู่
เดิมออก และมุงหลังคำ
เมทัลชีท พื้นที่ประมำณ
426 ตร.ม.
- ผนังทำสีน้ำพลำสติก
ภำยใน – นอกทั้งหมด
- ผนังเวทีทำสีไม้น้ำมัน
- เปลี่ยนฝ้ำเพดำนใหม่ พื้นที่
ประมำณ 252 ตร.ม.
- ทำสีน้ำพลำสติกทั้งภำยใน
– นอกทั้งหมด
(ตำมแปลนของเทศบำลฯ)
จัดทำกันสำดอำคำรเรียน 2
อำคำร (ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2)
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
380,000

-

300,000

-

-

-

-

-

-

-

150,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้องประชุมของ
ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
โรงเรียนมีควำม
สำนักกำรศึกษำ
สะอำดสวยงำมน่ำ
อยู่ อยู่ในสภำพที่ดี
ควำมปลอดภัยและ
เอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและ
ให้บริกำรแก่ชุมชน

โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำมน่ำ
อยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดีและมี
ควำมปลอดภัย
โรงเรียนมีห้อง
ประกอบอำหำรที่
ถูกสุขลักษณะ
อยู่ในสภำพที่
เหมำะสมต่อกำร
ปรุงประกอบ
อำหำรให้แก่
นักเรียน

ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สำนักกำรศึกษำ

๑๒๗

2562
(บาท)
-

ปูกระเบื้องห้องเรียน 3
ห้องเรียน
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

-

110,000

-

-

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดี

ทำสีภำยนอกอำคำรเรียนทั้ง
2 อำคำร ได้แก่ อำคำร 1
และอำคำร 2
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

-

-

150,000

-

เพื่อปรับปรุงอำคำรเมตตำ
จิตโตให้มีควำมมั่นคง
ปลอดภัย อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน

ปรับปรุงอำคำรเมตตำจิตโต
ดังนี้
- สกัดพื้นทำงเดินหินขัดเดิม
ออก ปรับปูนทรำยปูกระเบื้อง
เซรำมิคใหม่
-เปลี่ยนรำวบันไดเหล็กเดิม
เป็นสแตนเลส
-ทำควำมสะอำดพื้นหินขัดทำงเดิน
ทุกชั้น ขัดและลงน้ำยำเคลือบ
-เปลี่ยนระบบไฟฟ้ำ สวิทซ์ สำยไฟ
และดวงโคม ชัน้ 3 ใหม่
-เปลี่ยนฝ้ำเพดำนภำยในอำคำร
และชำยคำ
-ทำสีภำยในและภำยนอก
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

-

500,000

-

-

-

ที่

โครงการ
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ปรับปรุงห้องน้ำ
ของโรงเรียน
เทศบำลวัดหมื่น
เงินกอง
ปูกระเบื้อง
ห้องเรียน 3
ห้องเรียนของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดหมื่นเงินกอง

เพื่อโรงเรียนมีห้องน้ำที่ถูก ปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียน
สุขลักษณะ เพียงพอต่อ
เทศบำลวัดหมื่นเงินกอง
กำรใช้งำน
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำด สวยงำม และอยู่
ในสภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ทำสีภำยนอก
อำคำรเรียนทั้ง 2
อำคำรของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดหมื่นเงินกอง
ปรับปรุงอำคำร
เมตตำจิตโต ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดกู่คำ

95

96

97

วัตถุประสงค์

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีห้องน้ำที่
ถูกสุขลักษณะ
เพียงพอต่อกำรใช้
งำน
โรงเรียนมี
ห้องเรียน สถำนที่
ที่สวยงำมน่ำอยู่
และอยู่ในสภำพที่ดี
และมีควำม
ปลอดภัย
โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำมและ
อยู่ในสภำพ
ที่ดี

ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สำนักกำรศึกษำ
ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สำนักกำรศึกษำ

อำคำรเมตตำจิตโต รร.ท.วัดกู่คำ
ได้รับกำรปรับปรุง สำนักกำรศึกษำ
ซ่อมแซม
ให้มีควำมมั่นคง
แข็งแรง สวยงำม
ปลอดภัย เอื้อต่อ
กำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน
และกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน

๑๒๘

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ
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ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่โรงเรียน
เทศบำลวัด
เกตกำรำม

99

ก่อสร้ำงพื้นลำน
คอนกรีตสนำมใต้
หลังคำและรำง
ระบำยน้ำ

100

ก่อสร้ำงห้อง
ประชุม ค.ส.ล 2
ชั้นของโรงเรียน
เทศบำลวัดท่ำ
สะต๋อย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
สะอำดสวยงำม และอยู่ใน
สภำพที่ดีและมีควำม
ปลอดภัย เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

ปรับปรุงดังนี้
1. ปรับปรุงโรงอำหำร
2. ปรับปรุงลำนอเนกประสงค์
(ลำนจอดรถและลำนกีฬำ)
3. ติดตั้งประตูม้วนอำคำร
เรียน
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นสนำม ก่อสร้ำงพื้นลำนคอนกรีต
ที่สำมำรถจัดกิจกรรมกำร ขนำด 21.00x27.00 ม.
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
และรำงระบำยน้ำ ขนำด
ประสิทธิภำพ
0.50x60.00 ม.
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
เพื่อให้นักเรียน ครู
ก่อสร้ำงห้องประชุม ค.ส.ล.
ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนำด
ได้ใช้เป็นที่ประชุม อบรม 5.00 x 10.50 ม. ดังนี้
และทำกิจกรรมต่ำง ๆ
- ปรับพื้นที่
- งำนผนัง
- ติดตั้งหลังคำ
- ติดตั้งประตู
- ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

-

500,000

-

-

-

1,499,000

-

-

31,000

31,000

31,000

31,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีอำคำร
เรียนที่สวยงำมน่ำ
อยู่ และอยู่ใน
สภำพที่ดีและมี
ควำมปลอดภัย

รร.ท.
วัดเกตกำรำม
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนมีพื้นสนำม
ที่สำมำรถจัด
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
โรงเรียนมีห้อง
ประชุมทำให้กำรจัด
กิจกรรมของ
นักเรียนมีควำม
ต่อเนื่อง

ร.ร.ท.วัดท่ำ
สะต๋อย
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนชั้นประถม
ศึกษำปีที่ 6 เกิด
ควำมภำคภูมิใจ
ผูกพันกับสถำบัน
และมีแนวทำงใน
กำรศึกษำต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น

-รร.ท.ท่ำสะต๋อย
-รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
-รร.ท.เชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.วัด
ท่ำสะต๋อย
สำนักกำรศึกษำ

(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)

101

พัฒนำระบบแนะ
แนวทำง
กำรศึกษำ
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนว
กำรศึกษำต่อและปัจฉิม
นิเทศให้แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ซึ่ง
เป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน

จัดกิจกรรมแนะแนว
กำรศึกษำต่อและปัจฉิมนิเทศ
ให้แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6

31,000

๑๒๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

102

ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำสู่กำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

103

วัดผลประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

- เพือ่ ส่งเสริมให้โรงเรียน
ในสังกัดเทศบำลมีกำรจัด
กำรศึกษำได้ตำม
มำตรฐำนและผ่ำนกำร
ประเมินคุณภำพ
-เพื่อให้โรงเรียนมีควำม
พร้อมที่จะได้รับกำร
ประเมินมำตรฐำน
กำรศึกษำตลอดเวลำจำก
คณะกรรมกำรจำกสำนัก
รับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (สมศ.)
-เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียน
มีเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
-เพื่อให้พนักงำนครู
เทศบำลฯ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรสร้ำง
เครื่องมือวัดผลประเมินผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดำเนินกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนใน
สังกัดเทศบำลนครเชียงใหม่
ทั้ง 11 แห่ง

-จัดหำและสร้ำงเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำมกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
สร้ำงเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลให้กับครูและ
ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน โดยมี
ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน
ประมำณ 150 คน

2561
(บาท)
140,000

2562
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

240,000

240,000

240,000

2564
(บาท)
150,000

2565
(บาท)
150,000

240,000

240,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง 11
แห่ง มีควำมพร้อม
ที่จะรับกำร
ประเมินจำก
คณะกรรมกำรจำก
สำนักรับรอง
มำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (สมศ)

โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
สำนักกำรศึกษำ

พนักงำนครูมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถสร้ำง
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนได้
อย่ำงเหมำะสมกับ
นักเรียนตำม
มำตรฐำน
กำรศึกษำ

โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
สำนักกำรศึกษำ

๑๓๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

104

ทดสอบเพื่อ
ประเมินผลกำร
เรียนปลำยปีโดย
ใช้ข้อสอบกลำง

105

นิเทศติดตำมผล
กำรจัดกำรศึกษำ
และกำรประเมิน
คุณภำพทำง
กำรศึกษำ

เพื่อให้เทศบำลฯ มี
เครื่องมือที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมหลักสูตรใน
กำรประเมินและนำผล
กำรประเมินมำใช้ในกำร
นิเทศ ติดตำม และ
สนับสนุนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนให้บรรลุ
มำตรฐำนตัวชี้วัดสำคัญใน
หลักสูตร
-เพื่อให้สถำนศึกษำทรำบ
นโยบำยและทิศทำงกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
เทศบำลนครเชียงใหม่
-เพื่อให้กำรวำงแผนกำร
บริหำรสถำนศึกษำมีกำร
พัฒนำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สร้ำงและพัฒนำข้อสอบ
กลำง และดำเนินกำร
ประเมินผลกำรเรียนปลำยปี
โดยใช้ข้อสอบกลำง

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ให้แก่พนักงำนครูเทศบำลทุก
คน เพื่อสรุปผลกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
พร้อมเสนอมำตรกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

2561
(บาท)
๑๐๐,๐00

2562
(บาท)
๑๐๐,๐00

งบประมาณ
2563
(บาท)
๑๐๐,๐00

70,000

70,000

70,000

2564
(บาท)
๑๐๐,๐00

2565
(บาท)
๑๐๐,๐00

70,000

70,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครูผู้สอน โรงเรียน
และสำนักกำรศึกษำ
สำมำรถวิเครำะห์ผล
ภำพรวมของแต่ละ
โรงเรียน และภำพรวม
ของเทศบำลฯ เพื่อใช้
เป็นสำรสนเทศในกำร
กำกับติดตำม เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน
ปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
-ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเข้ำใจ
นโยบำยและทิศ
ทำงกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของ
เทศบำลนครเชียงใหม่
-ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีกำรวำง
แผนกำรบริหำร
สถำนศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

หน่วยศึกษำนิเทศก์
สำนักกำรศึกษำ

หน่วยศึกษำนิเทศก์
สำนักกำรศึกษำ

๑๓๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ขยำยแนวเขต
ไฟฟ้ำและ
ปรับปรุงระบบ
กระแสไฟฟ้ำ
รร.ท ดอกเงิน

เพื่อให้โรงเรียนเทศบำล
ดอกเงินมีระบบไฟฟ้ำที่มี
มำตรฐำนและปลอดภัย
สำหรับกำรจัดกิจกรรม
สำหรับนักเรียน

107

จัดซื้อโต๊ะวำง
คอมพิวเตอร์
โรงเรียนในสังกัด
11 แห่ง

เพื่อใช้วำงคอมพิวเตอร์
สำหรับให้นักเรียนได้ฝึก
ประสบกำรณ์ในกำร
ทดสอบในระบบออนไลน์
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

108

จัดซื้อโต๊ะวำง
คอมพิวเตอร์
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

เพื่อใช้วำงคอมพิวเตอร์
สำหรับให้นักเรียนได้ฝึก
ประสบกำรณ์ในกำร
ทดสอบในระบบออนไลน์
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

ขยำยแนวเขตไฟฟ้ำและ
ปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้ำ
รร.ท ดอกเงิน ดังนี้
-ขยำยแนวเขตไฟฟ้ำโดยเดิน
สำยไฟฟ้ำไปตำมแนวเขตถึง
โรงเรียนเทศบำลดอกเงิน,
ติดตั้งเสำไฟฟ้ำและหม้อแปลง
ไฟฟ้ำพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้ำ
-จ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ำภำยในโรงเรียน
ให้มีสภำพดีพร้อมใช้ โดย
ติดตั้งแผงควบคุมวงจรไฟฟ้ำ
เดินสำยไฟฟ้ำ ตรวจเช็ค
ระบบไฟฟ้ำภำยในโรงเรียน
มีโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์
จำนวน 295 ตัว

มีโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์
จำนวน 40 ตัว

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
410,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

368,750

-

-

-

-

-

50,000

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนเทศบำล
ดอกเงินมีระบบ
ไฟฟ้ำที่มีมำตรฐำน
และปลอดภัย

รร.ท ดอกเงิน
สำนักกำรศึกษำ

-

นักเรียนได้ฝึก
ประสบกำรณ์ใน
กำรทดสอบใน
ระบบออนไลน์
และสำมำรถใช้สื่อ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

โรงเรียนในสังกัด
11 แห่ง
สำนักกำรศึกษำ

-

นักเรียนได้ฝกึ
ประสบกำรณ์ในกำร
ทดสอบในระบบ
ออนไลน์ และสำมำรถ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

๑๓๒

106

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเก้ำอี้คอมพิวเตอร์
จำนวน 295 ตัว

132,750

-

-

-

-

มีเก้ำอี้คอมพิวเตอร์
จำนวน 40 ตัว

-

18,000

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

109

จัดซื้อโต๊ะวำง
คอมพิวเตอร์
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย

เพื่อใช้วำงคอมพิวเตอร์
สำหรับให้นักเรียนได้ฝึก
ประสบกำรณ์ในกำร
ทดสอบในระบบออนไลน์
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

มีโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์
จำนวน 40 ตัว

110

จัดซื้อเก้ำอี้
คอมพิวเตอร์
โรงเรียนในสังกัด
11 แห่ง

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้นั่งฝึก
ประสบกำรณ์ในกำร
ทดสอบในระบบออนไลน์
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

111

จัดซื้อเก้ำอี้
คอมพิวเตอร์
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้นั่งฝึก
ประสบกำรณ์ในกำร
ทดสอบในระบบออนไลน์
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้ฝึก
ประสบกำรณ์ใน
กำรทดสอบใน
ระบบออนไลน์
และสำมำรถใช้สื่อ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนได้ฝึก
ประสบกำรณ์ใน
กำรทดสอบใน
ระบบออนไลน์
และสำมำรถใช้สื่อ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
นักเรียนได้ฝึก
ประสบกำรณ์ใน
กำรทดสอบใน
ระบบออนไลน์
และสำมำรถใช้สื่อ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

โรงเรียนในสังกัด
11 แห่ง
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

๑๓๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
๑๑,๘๐๐

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

112

จัดซื้อเก้ำอี้
คอมพิวเตอร์
รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้นั่งฝึก
ประสบกำรณ์ในกำร
ทดสอบในระบบออนไลน์
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

มีเก้ำอี้คอมพิวเตอร์จำนวน
๔๐ ตัว

113

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้ำ
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
จัดซื้อพัดลมติด
ผนังพร้อมติดตั้ง
ขนำดไม่น้อยกว่ำ
๑๖ นิ้ว ของ
โรงเรียนเทศบำล
วัดศรีปิงเมือง
จัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ
ขนำด 24,000
บีทียู
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย

เพื่อใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

มีโต๊ะโฟเมก้ำ จำนวน 20
ตัว

-

-

50,000

-

-

เพื่อปรับบรรยำกำศใน
ห้องเรียนให้เอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอน

มีพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง
ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๖ นิ้ว
จำนวน ๔๐ ตัว

-

-

๔๕,๐๐๐
(๒๐ ตัว)

๔๕,๐๐๐
(๒๐ ตัว)

-

เพื่อปรับบรรยำกำศใน
ห้องเรียนให้เอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอน

มีเครื่องปรับอำกำศ ขนำด
24,000 บีทียู
จำนวน 10 เครื่อง

-

-

-

-

324,000

114

115

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้ฝึก
ประสบกำรณ์ใน
กำรทดสอบใน
ระบบออนไลน์
และสำมำรถใช้สื่อ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

รร.ท.
วัดศรีปิงเมือง
สำนักกำรศึกษำ

กำรจัดกำรสอน
เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
นักเรียนได้รับควำม
สะดวกสบำยใน
กำรเรียนใน
ห้องเรียน

ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ
รร.เทศบำลวัด
ศรีปิงเมือง
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนได้รับควำม
สะดวกสบำยใน
กำรเรียนใน
ห้องเรียน

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

๑๓๔

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
144,000

มีเครื่องปรับอำกำศ ขนำด
36,000 บีทียู จำนวน 2
เครื่อง

-

-

-

94,000

-

มีเครื่องปรับอำกำศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนำด 30,000
บีทียู จำนวน 8 เครื่อง

-

160,800
(4 เครื่อง)

160,800
(4 เครื่อง)

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

116

จัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนำด
26,000 บีทียู
รร.ท.วัดป่ำแพ่ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน
จำกกำรสร้ำงบรรยำกำศที่
ดีในแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียนนำฏศิลป์ และ
ห้องประชุมของโรงเรียน

มีเครื่องปรับอำกำศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนำด 26,000 บีที
ยู จำนวน 4 เครื่อง

117

จัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ
ขนำด 36,000
บีทียู
ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
จัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนำด
30,000บีทียู
ของร.ร.ท.วัดเชียงยืน

เพื่อปรับบรรยำกำศใน
ห้องเรียนให้เอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอน
เพื่อให้มีเครื่องปรับอำกำศ
ใช้ในห้องประชุมของ
โรงเรียนเทศบำลวัดเชียง
ยืนที่พร้อมต่อกำรใช้งำน

118

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้องเรียนนำฏศิลป์
และห้องประชุม
โรงเรียนมี
บรรยำกำศที่ดี เอื้อ
ต่อกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนทำให้
นักเรียนสำมำรถสร้ำง
องค์ควำมรู้ให้กับ
ตนเองได้เป็นอย่ำง
ดี
นักเรียนได้รับควำม
สะดวกสบำยใน
กำรเรียนใน
ห้องเรียน

รร.ท.วัดป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนเทศบำล
วัดเชียงยืนมี
เครื่องปรับอำกำศ
ใช้ในห้องประชุมที่
พร้อมต่อกำรใช้
งำน

รร.ท.วัดเชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ

๑๓๕

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

119

จัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนำด
36,000
บีทียู ของร.ร.ท.
วัดท่ำสะต๋อย
จัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนำด
36,000
บีทียู ของร.ร.ท.
วัดศรีปิงเมือง
จัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ
ขนำด 40,000
บีทียู
รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอำกำศ
(แบบแยกส่วน)
ขนำด 36,000
บีทียู
รร.ท.วัด
หมื่นเงินกอง

เพื่อปรับบรรยำกำศใน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้
เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน

มีเครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนำด
36,000 บีทียู จำนวน 2
เครื่อง

เพื่อปรับบรรยำกำศใน
ห้องเรียนให้เอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอน

120

121

122

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
94,000

มีเครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนำด
36,000 บีทียู จำนวน 4
เครื่อง

-

-

94,000
(2 เครื่อง)

94,000
(2 เครื่อง)

-

นักเรียนได้รับควำม ร.ร.ท.วัดศรีปิง
สะดวกสบำยใน
เมือง
กำรเรียนใน
สำนักกำรศึกษำ
ห้องเรียน

เพื่อปรับบรรยำกำศใน
ห้องเรียนให้เอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอน

มีเครื่องปรับอำกำศ ขนำด
40,000 บีทียู จำนวน 4
เครื่อง

-

-

-

204,800

-

นักเรียนได้รับควำม รร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
สะดวกสบำยใน
สำนักกำรศึกษำ
กำรเรียนใน
ห้องเรียน

เพื่อปรับบรรยำกำศใน
ห้องเรียนให้เอื้อต่อกำร
เรียนกำรสอน

มีเครื่องปรับอำกำศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนำด 36,000
บีทียู จำนวน 5 เครื่อง

-

-

235,000

-

-

นักเรียนได้รับควำม รร.ท.วัด
สะดวกสบำยใน
หมื่นเงินกอง
กำรเรียนใน
สำนักกำรศึกษำ
ห้องเรียน

นักเรียนได้รับควำม รร.ท.วัด
สะดวกสบำยใน
ท่ำสะต๋อย
กำรเรียนใน
สำนักกำรศึกษำ
ห้องเรียน

๑๓๖

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
350,000

เพื่อใช้ในกำรสำเนำ
มีเครื่องถ่ำยเอกสำรควำมเร็ว
เอกสำรประกอบกำรเรียน 10 แผ่น/นำที จำนวน 1
กำรสอน
เครื่อง

50,000

-

-

-

จัดซื้อเครื่องถ่ำย
เอกสำร
รร.ท.วัดเชียงยืน

เพื่อใช้ในกำรสำเนำ
มีเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบ
เอกสำรประกอบกำรเรียน ดิจติ อล (ขำว-ดำ) ควำมเร็ว
กำรสอน
40 แผ่น ต่อนำที จำนวน 1
เครื่อง

-

-

180,000

126

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
สำเนำระบบ
ดิจิตอล
ร.ร.ท.วัดเชียงยืน

เพื่อใช้ในกำรสำเนำ
มีเครื่องพิมพ์สำเนำระบบ
เอกสำรประกอบกำรเรียน ดิจติ อล จำนวน 1
กำรสอน
เครือ่ ง

130,000

-

127

จัดซื้อเครื่อง
ทำลำยเอกสำร
ของรร.ท.วัดเชียง
ยืน

เพื่อใช้ในกำรทำลำย
มีเครื่องทำลำยเอกสำรแบบ
เอกสำรที่มีอำยุเกิน 10 ปี ตัดตรง ทำลำยครั้งละ 20
แผ่น จำนวน 1 เครื่อง

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

123

จัดซื้อเครื่องถ่ำย
เอกสำรระบบ
ดิจิตอล (ขำว-ดำ)
ร.ร.ท.เกตกำรำม

เพื่อใช้ในกำรสำเนำ
มีเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบ
เอกสำรประกอบกำรเรียน ดิจติ อล (ขำว-ดำ) จำนวน 1
กำรสอน
เครือ่ ง

124

จัดซื้อเครื่องถ่ำย
เอกสำร
ร.ร.ท.วัดศรี
สุพรรณ

125

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้รับ
เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
ที่มีคุณภำพ

ร.ร.ท.เกตกำรำม
สำนักกำรศึกษำ

-

นักเรียนได้รับ
เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
ที่มีคุณภำพ

ร.ร.ท.วัดศรี
สุพรรณ
สำนักกำรศึกษำ

-

-

นักเรียนได้รับ
เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
ที่มีคุณภำพ

รร.ท.วัดเชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

-

นักเรียนได้รับ
เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
ที่มีคุณภำพ

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

30,000

-

-

-มีพื้นที่ในกำร
จัดเก็บเอกสำร
เพิ่มขึ้น
-เกิดควำมคล่องตัว
ในกำรจัดหำ
เอกสำร

รร.ท.วัดเชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

๑๓๗

2561
(บาท)
180,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบ
ดิจิตอล (ขำว – ดำ)
ควำมเร็ว 40 แผ่นต่อนำที
จำนวน 1 เครื่อง

-

-

180,000

-

จัดซื้อเครื่องถ่ำย
เอกสำรระบบ
ดิจิตอลของรร.ท.
วัดศรีปิงเมือง

เเพื่อใช้ในกำรสำเนำ
มีเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบ
เอกสำรประกอบกำรเรียน ดิจติ อล(ขำว-ดำ)ควำมเร็ว
กำรสอน
๔๐ แผ่นต่อนำที จำนวน ๑
เครื่อง

-

-

๑๘๐,๐๐๐

131

จัดซื้อเครื่องขัดพื้น
ของรร.ท.ดอกเงิน

เพื่อใช้สำหรับทำควำม
มีเครื่องขัดพื้น จำนวน 1
สะอำดพื้นอำคำรภำยใน เครือ่ ง
โรงเรียน ให้มีสุขลักษณะที่
ดี เหมำะสมต่อกำรเรียน
กำรสอน

-

20,000

132

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
ของรร.ท.ดอกเงิน

เพื่อต้องกำรจัดซื้อ
เครื่องดูดฝุ่นสำหรับทำ
ควำมสะอำดพื้นอำคำร

-

14,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

128

จัดซื้อเครื่องถ่ำย
เอกสำรระบบ
ดิจิตอลของร.ร.ท.
วัดป่ำแพ่ง

129

จัดซื้อเครื่อง
เเพื่อใช้ในกำรสำเนำ
ถ่ำยเอกสำรระบบ เอกสำรประกอบกำรเรียน
ดิจิตอล ของรร.ท. กำรสอน
วัดกู่คำ

130

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในกำรสำเนำ
มีเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบ
เอกสำรประกอบกำรเรียน ดิจติ อล จำนวน 1 เครื่อง
กำรสอน

มีเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1
เครื่อง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้รับ
เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
ที่มีคุณภำพ

ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ

-

นักเรียนได้รับ
เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
ที่มีคุณภำพ

รร.ท.วัดกู่คำ
สำนักกำรศึกษำ

-

-

นักเรียนได้รับ
เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
ที่มีคุณภำพ

รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สำนักกำรศึกษำ

-

-

-

รร.ท.ดอกเงิน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

-

อำคำรภำยใน
โรงเรียน มี
สุขลักษณะที่ดี
สะอำด เหมำะสม
ต่อกำรเรียนกำร
สอน
อำคำรภำยใน
โรงเรียน มี
สุขลักษณะที่ดี
สะอำด เหมำะสม
ต่อกำรเรียนกำร
สอน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

รร.ท.ดอกเงิน
สำนักกำรศึกษำ

๑๓๘

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
28,000
(2 เครื่อง)

133

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น เพื่อต้องกำรจัดซื้อ
ของรร.ท.วัดเชียงยืน เครือ่ งดูดฝุ่นสำหรับทำ
ควำมสะอำดพื้นอำคำร

มีเครื่องดูดฝุ่น ขนำด 25
ลิตร จำนวน 4 เครื่อง

134

จัดซื้อชุดหุ่นยนต์
พัฒนำกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ของหน่วย
ศึกษำนิเทศก์

มีชุดหุ่นยนต์เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จำนวน 505 ชุด

6,716,500
(101 ชุด)

6,716,500
(101 ชุด)

6,716,500
(101 ชุด)

6,716,500
(101 ชุด)

135

จัดซื้อสื่อศูนย์กำร
เรียนรู้ STEM
ศึกษำ
ระดับประถม
ศึกษำ
หน่วยศึกษำนิเทศก์

มีสื่อศูนย์กำรเรียนรู้ STEM
ศึกษำระดับประถม
ศึกษำ จำนวน 14 ศูนย์/ปี
แบ่งเป็น
--ร.ร.ขนำดเล็ก 5 ศูนย์
--ร.ร.ขนำดกลำง 3 ศูนย์
--ร.ร.ขนำดใหญ่ 3 ศูนย์
--ศูนย์กำรเรียนรู้ STEM
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 3 ศูนย์

5,685,500
(14 ศูนย์)

5,685,500
(14 ศูนย์)

-

-

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน
ทักษะทำงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมและ
คณิตศำสตร์
-เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
หลักกำรทำงำนของระบบ
ควบคุมเบื้องต้นของ
เครื่องจักรกล และ
หุ่นยนต์ โดยกำรศึกษำ
ผ่ำนแบบจำลอง
เพื่อให้นักเรียนสำมำรถ
ประยุกต์ใช้สื่อกำรเรียน
กำรสอนที่มีประสิทธิภำพ
เพื่อบูรณำกำรกำรเรียน
กำรสอนทั้ง 4 วิชำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
-ครูผู้สอนใช้เป็นสื่อกำร
สอนในกลุ่มวิชำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และ
คณิตศำสตร์ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงขึ้น

2565
(บาท)
28,000
(2 เครื่อง)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

อำคำรภำยใน
โรงเรียน มี
สุขลักษณะที่ดี
สะอำด เหมำะสม
ต่อกำรเรียนกำร
สอน
6,716,500 นักเรียนได้ฝึกฝน
(101 ชุด) ทักษะทำง
วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี
วิศวกรรมและ
คณิตศำสตร์ผ่ำน
แบบจำลองที่มี
คุณภำพ
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.ท.วัดเชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

หน่วยศึกษำนิเทศก์
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนเรียนรู้และ หน่วยศึกษำนิเทศก์
เพิ่มทักษะ
สำนักกำรศึกษำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี
วิศวกรรม และ
คณิตศำสตร์ ได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

๑๓๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

136

จัดซื้อโต๊ะ-เก้ำอี้
เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ-เก้ำอี้ มีโต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียนไม้
นักเรียนไม้
นั่งเรียนอย่ำงเพียงพอและ ยำงพำรำระดับประถมศึกษำ
ยำงพำรำระดับ
สะดวกสบำย
จำนวน 50 ชุด
ประถมศึกษำ
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย

137

จัดซื้อโต๊ะ-เก้ำอี้
นักเรียนไม้
ยำงพำรำระดับ
มัธยมศึกษำร.ร.
ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย

138

จัดซื้อโต๊ะ-เก้ำอี้
เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ-เก้ำอี้ มีโต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียนไม้
นักเรียนไม้
นั่งอย่ำงเพียงพอและ
ยำงพำรำระดับประถมศึกษำ
ยำงพำรำ
สะดวกสบำย
จำนวน ๕๐ ชุด
ประถมศึกษำรร.ท
วัดศรีปิงเมือง

เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ-เก้ำอี้ มีโต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียนไม้
นั่งเรียนอย่ำงเพียงพอและ ยำงพำรำระดับมัธยมศึกษำ
สะดวกสบำย
จำนวน 50 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
79,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

84,000

-

-

-

-

-

๗๙,๐๐๐

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
ที่เอื้อต่อกำรเรียน
กำรสอน
และกำรเรียนกำร
สอน เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
ที่เอื้อต่อกำรเรียน
กำรสอน
และกำรเรียนกำร
สอนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

มีสิ่งอำนวยควำม รร.ท.วัดศรีปิง
สะดวก
เมือง
ที่เอื้อต่อกำรเรียน สำนักกำรศึกษำ
กำรสอน
และกำรเรียนกำร
สอน เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

๑๔๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

139

จัดซื้อโต๊ะ-เก้ำอี้
นักเรียนอนุบำล
ร.ร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง

140

จัดซื้อโต๊ะ – เก้ำอี้ เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ –
นักเรียน
เก้ำอี้ นั่งเรียนอย่ำง
รร.ท.วัด
เพียงพอและสะดวกสบำย
เกตกำรำม

141

จัดซื้อโต๊ะ – เก้ำอี้ เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ –
นักเรียน
เก้ำอี้ นั่งเรียนอย่ำง
รร.ท.วัด
เพียงพอและสะดวกสบำย
พวกช้ำง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
96,000

มีโต๊ะ – เก้ำอี้นักเรียน
จำนวน 92 ชุด

-

-

138,000

-

-

มีโต๊ะ – เก้ำอี้นักเรียน
จำนวน 100 ชุด

-

75,000
(50 ชุด)

75,000
(50 ชุด)

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ-เก้ำอี้ มีโต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียนอนุบำล
นั่งเรียนอย่ำงเพียงพอและ รูปทรงเรขำคณิต (6 ที่นั่ง)
สะดวกสบำย
จำนวน 12 ชุด

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
ที่เอื้อต่อกำรเรียน
กำรสอน
และกำรเรียนกำร
สอนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
-โรงเรียนมี
ประสิทธิภำพใน
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมำกขึ้น
- นักเรียนได้รับ
ควำมสะดวกสบำย
ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
-โรงเรียนมี
ประสิทธิภำพใน
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมำกขึ้น
- นักเรียนได้รับ
ควำมสะดวกสบำย
ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

ร.ร.ท.วัดหมื่น
เงินกอง
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.วัด
เกตกำรำม
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.วัด
พวกช้ำง
สำนักกำรศึกษำ

๑๔๑

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000

44,000

-

-

-

-

เพื่อใช้ในกำรติดต่อ
มีรถจักรยำนยนต์ ขนำด
ประสำนงำนกับหน่วยงำน 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ
ต่ำง ๆ และตรวจเยี่ยม
จำนวน 1 คัน
บ้ำนนักเรียน

-

-

40,800

-

-

เพื่อใช้ในกำรติดต่อ
มีรถจักรยำนยนต์ ขนำด
ประสำนงำนกับหน่วยงำน 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ
ต่ำงๆ และตรวจเยี่ยมบ้ำน จำนวน 1 คัน
นักเรียน

-

-

40,800

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

142

จัดซื้อโต๊ะ – เก้ำอี้
นักเรียน
รร.ท.วัด
ศรีสุพรรณ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของโรงเรียน
-เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ควำมสะดวกสบำยในกำร
เรียนกำรสอน

143

จัดซื้อ
รถจักรยำนยนต์
ขนำด 110 ซีซี
แบบเกียร์
อัตโนมัติ
ร.ร.ท.วัดพวกช้ำง

144

จัดซื้อ
รถจักรยำนยนต์
ขนำด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดำ
ของรร.ท.ท่ำ
สะต๋อย

145

จัดซื้อ
รถจักรยำนยนต์
ขนำด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดำ
ของรร.ท.ศรี
สุพรรณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มีโต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียนชุด
ประถม ดังนี้
1. โต๊ะนักเรียนชุดประถมไม้
ยำงพำรำ ขนำด 40x55x65 ซม
จำนวน 100 ชุด
2. เก้ำอี้นักเรียนชุดประถมไม้
ยำงพำรำ ขนำด 35x34x74 ซม.
จำนวน 100 ชุด
เพื่อใช้ในกำรติดต่อ
มีรถจักรยำนยนต์ ขนำด
ประสำนงำนกับหน่วยงำน 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
ภำยนอก และตรวจเยี่ยม จำนวน 1 คัน
บ้ำนนักเรียน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- โรงเรียนมี
ประสิทธิภำพใน
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมำกขึ้น
-นักเรียนได้รับ
ควำมสะดวก
สบำยในกำรจัด
กำรเรียนกำรสอน
กำรติดต่อ
ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนภำยนอก
มีควำมคล่องตัว
ทันเวลำ
และตรวจเยี่ยม
บ้ำนนักเรียน
รร.ท.ท่ำสะต๋อย
มีพำหนะเพื่อใช้ใน
กำรติดต่อ
ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ
และตรวจเยี่ยม
บ้ำนนักเรียน

รร.ท.วัด
ศรีสุพรรณ
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ท.วัดพวกช้ำง
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.ท่ำสะต๋อย
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.ศรีสุพรรณมี
รร.ท.ศรีสุพรรณ
พำหนะเพือ่ ใช้ในกำร สำนักกำรศึกษำ
ติดต่อประสำนงำน
กับหน่วยงำนต่ำงๆ
และตรวจเยีย่ มบ้ำน
นักเรียน

๑๔๒

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,800

เพื่อใช้ในกำรติดต่อ
มีรถจักรยำนยนต์ ขนำด
ประสำนงำนกับหน่วยงำน 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ
ต่ำง ๆ และตรวจเยี่ยม
จำนวน 1 คัน
บ้ำนนักเรียน

-

-

40,800

-

-

จัดซื้อ
รถจักรยำนยนต์
ขนำด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดำ
ของรร.ท.ศรีปิง
เมือง

เพื่อใช้ในกำรติดต่อ
มีรถจักรยำนยนต์ ขนำด
ประสำนงำนกับหน่วยงำน 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ
ต่ำง ๆ และตรวจเยี่ยม
จำนวน 1 คัน
บ้ำนนักเรียน

-

-

40,800

-

-

จัดซื้อ
รถจักรยำนยนต์
ขนำด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดำ
ของรร.ท.เชียงยืน

เพื่อใช้ในกำรติดต่อ
มีรถจักรยำนยนต์ ขนำด
ประสำนงำนกับหน่วยงำน 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ
ต่ำง ๆ และตรวจเยี่ยม
จำนวน 1 คัน
บ้ำนนักเรียน

-

-

40,800

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

146

จัดซื้อ
รถจักรยำนยนต์
ขนำด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดำ
ของรร.ท.ดอกเงิน

เพื่อใช้ในกำรติดต่อ
มีรถจักรยำนยนต์ ขนำด
ประสำนงำนกับหน่วยงำน 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ
ต่ำง ๆ และตรวจเยี่ยม
จำนวน 1 คัน
บ้ำนนักเรียน

147

จัดซื้อ
รถจักรยำนยนต์
ขนำด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดำ
ของรร.ท.ป่ำแพ่ง

148

149

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รร.ท.ดอกเงินมี
พำหนะเพื่อใช้ใน
กำรติดต่อ
ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ
และตรวจเยี่ยม
บ้ำนนักเรียน
รร.ท.ป่ำแพ่ง
มีพำหนะเพื่อใช้ใน
กำรติดต่อ
ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ
และตรวจเยี่ยม
บ้ำนนักเรียน
รร.ท.ศรีปิงเมืองมี
พำหนะเพื่อใช้ใน
กำรติดต่อ
ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ
และตรวจเยี่ยม
บ้ำนนักเรียน
รร.ท.เชียงยืนมี
พำหนะเพื่อใช้ใน
กำรติดต่อ
ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ
และตรวจเยี่ยม
บ้ำนนักเรียน

รร.ท.ดอกเงิน
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.ป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.ศรีปิงเมือง
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.เชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

๑๔๓

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,800

มีชุดตู้ลำโพงช่วยสอนพร้อม
ไมโครโฟนไร้สำย จำนวน
22 เครื่อง

-

102,960

-

-

-

เพื่อใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จำนวน 4
เครื่อง

-

-

-

55,400
(2 เครื่อง)

55,400
(2 เครื่อง)

เพื่อใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จำนวน 14
เครื่อง

166,200
(6 เครื่อง)

-

-

110,800
(4 เครื่อง)

เพื่อใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จำนวน 2
เครื่อง

55,400

-

-

-

ที่

โครงการ

150

จัดซื้อ
รถจักรยำนยนต์
ขนำด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดำ
ของรร.ท.หมื่นเงิน
กอง

เพื่อใช้ในกำรติดต่อ
มีรถจักรยำนยนต์ ขนำด
ประสำนงำนกับหน่วยงำน 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ
ต่ำง ๆ และตรวจเยี่ยม
จำนวน 1 คัน
บ้ำนนักเรียน

151

จัดซื้อชุดตู้ลำโพง
ช่วยสอน
ของรร.ท.วัด
ท่ำสะต๋อย

เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

152

จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ของร.ร.ท.
เกตกำรำม
จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ของร.ร.ท.
วัดเชียงยืน
จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ของร.ร.ท.
วัดหมื่นเงินกอง

153

154

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รร.ท.หมื่นเงินกองมี
พำหนะเพื่อใช้ใน
กำรติดต่อ
ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ
และตรวจเยี่ยม
บ้ำนนักเรียน
โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

รร.ท.หมื่นเงินกอง
สำนักกำรศึกษำ

110,800
(4 เครื่อง)

นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

ร.ร.ท.
วัดเชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

-

นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

ร.ร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

รร.ท.วัด
ท่ำสะต๋อย
สำนักกำรศึกษำ
ร.ร.ท.เกตกำรำม
สำนักกำรศึกษำ

๑๔๔

ที่

โครงการ

155

จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ของร.ร.ท.
วัดป่ำแพ่ง
จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ของร.ร.ท.
วัดศรีดอนไชย
จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ 11 แห่ง

156

157

158

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
55,400

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จำนวน 2
เครื่องๆ ละ 27,700 บำท

เพื่อใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จำนวน 6
เครื่องๆ ละ 27,700 บำท

-

-

-

166,200

-

นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

ร.ร.ท.
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จำนวน 12
เครื่อง

432,000

-

-

-

-

นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ 11 แห่ง
สำนักกำรศึกษำ

-

-

510,000
(12 เครื่อง)

510,000
(12 เครื่อง)

510,000
(12 เครื่อง)

นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ 11 แห่ง
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียน
กำรสอนของสถำนศึกษำ
ในสังกัดโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
กระตุ้นให้นักเรียนมีควำม
กระตือรือร้นในกำรเรียน
มำกขึ้น
จัดซื้อเครื่อง
เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียน
มัลติมีเดีย
กำรสอนของสถำนศึกษำ
โปรเจคเตอร์
ในสังกัดโดยใช้สื่อ
ระดับ XGA ขนำด เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
4,000 ANSI
กระตุ้นให้นักเรียนมีควำม
Lumens
กระตือรือร้นในกำรเรียน
โรงเรียนสังกัด
มำกขึ้น
เทศบำลฯ 11 แห่ง

มีเเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนำด 4,000 ANSI
Lumens จำนวน 36 เครื่อง

๑๔๕

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

159

จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
สำหรับห้องเรียน
อัจฉริยะ
(Smart
Classroom)
โรงเรียนสังกัด
เทศบำล ฯ 11 แห่ง
จัดซื้อจอรับภำพ
ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้ำ
ร.ร.ท.เกตกำรำม
จัดซื้อจอรับภำพ
ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้ำ
ร.ร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง
จัดซื้อโทรทัศน์
แอลอีดี ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 55 นิ้ว
ของร.ร.ท.
ศรีดอนไชย

เพื่อพัฒนำระบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียน
มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรเรียนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)
เพื่อใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนำด 4,000 ANSI
Lumens สำหรับห้องเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที
5 -6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 -3 และห้องเรียน
พิเศษต่ำงๆ โรงเรียนในสังกัด
ทั้ง 11 แห่ง จำนวน 124
เครื่อง
มีจอรับภำพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้ำขนำดเส้นทะแยงมุม
150 นิ้ว จำนวน 6 จอ

เพื่อใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

เพื่อใช้ในกำรเรียนกำร
สอนตำมโครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(DLIT)

160

161

162

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,635,000 2,635,000
(62 เครื่อง) (62 เครื่อง)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

40,000
(2 จอ)

-

-

43,600
(2 จอ)

43,600
(2 จอ)

มีจอรับภำพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้ำ จำนวน 2 จอ

18,000

-

-

-

-

มีโทรทัศน์แอลอีดี (Smart
TV) ขนำดไม่น้อยกว่า 55
นิว้ จำนวน 1 เครื่อง

-

-

-

25,000

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ
นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

ร.ร.ท.เกตกำรำม
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนมีอุปกรณ์
กำรเรียนกำรสอน
ตำมโครงกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT)

ร.ร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ
ร.ร.ท.ศรีดอน
ไชย
สำนักกำรศึกษำ

๑๔๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
128,000

2565
(บาท)
-

163

จัดซื้อโทรทัศน์
เพื่อใช้ในกำรเรียนกำร
แอลอีดี ขนำด
สอน
55 นิ้ว
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย

มีโทรทัศน์แอลอีดี
ขนำด 55 นิ้ว จำนวน 4
เครื่องๆละ 32,000บำท

164

จัดซื้อโทรทัศน์
แอลอีดี ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 55 นิ้ว
ของรร.ท.ศรีปิง
เมือง

เพื่อใช้ในกำรเรียนกำร
สอนตำมโครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(DLIT)

มีโทรทัศน์แอลอีดี (Smart
TV) ขนำดไม่น้อยกว่า 55
นิว้ จำนวน 1 เครื่อง

-

-

25,000

-

-

165

จัดซื้อโทรทัศน์
แอลอีดี ขนำด
60 นิ้ว ของร.ร.ท.
วัดท่ำสะต๋อย
จัดซื้อโทรทัศน์
แอลอีดี ขนำด 50
นิ้ว ของร.ร.ท.วัด
พวกช้ำง
จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart
TV ขนำด 55 นิ้ว
รร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง

เพื่อใช้ในกำรเรียนกำร
สอน

มีโทรทัศน์แอลอีดี ขนำด 60
นิ้ว จำนวน 31 เครื่องๆ ละ
42,000 บำท

168,000
(4 เครื่อง)

798,000
(19 เครื่อง)

168,000
(4 เครื่อง)

168,000
(4 เครื่อง)

-

เพื่อใช้ในกำรเรียนกำร
สอน

มีโทรทัศน์แอลอีดี ขนำด 50
นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง

-

62,000
(2 เครื่อง)

62,000
(2 เครื่อง)

62,000
(2 เครื่อง)

-

เพื่อใช้ในกำรเรียนกำร
สอน

มีโทรทัศน์แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart TV
ขนำด 55 นิ้ว จำนวน 9
เครื่อง

-

-

-

82,500
(3 เครื่อง)

165,000
(6 เครื่อง)

166

167

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

ร.ร.ท.วัดศรีดอน
ไชย
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนมีอุปกรณ์
กำรเรียนกำรสอน
ตำมโครงกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT)
นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ
นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ
นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

รร.ท.ศรีปิงเมือง
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ท.วัดท่ำ
สะต๋อย
สำนักกำรศึกษำ
ร.ร.ท.วัดพวก
ช้ำง
สำนักกำรศึกษำ
รร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง
สำนักกำรศึกษำ

๑๔๗

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
165,000
(6 เครื่อง)

มีโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ
Smart TV ควำมละเอียด
1920x1080 พิกเซล
ขนำด 55 นิ้ว จำนวน 6
เครื่องๆ ละ 19,600 บำท

-

58,800
(3 เครื่อง)

เพื่อใช้ในกำรบันทึกภำพ
กิจกรรมต่ำงๆของ
โรงเรียน

มีกล้องถ่ำยภำพระบบ
ดิจิตอล จำนวน 1 ตัว

-

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ดนตรี
พื้นเมืองสำหรับ
ประกอบกำรเรียน
กำรสอน
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ดนตรี
พื้นเมืองสำหรับ
ประกอบกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องดนตรีพื้นเมืองวงตึง
โมง จำนวน 1 ชุด
มีเครื่องดนตรีพื้นเมืองกลองปู
จำ จำนวน 1 ชุด

ที่

โครงการ

168

จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart
TV ขนำด 55 นิ้ว
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
จัดซื้อครุภัณฑ์
โทรทัศน์ แอล อี
ดี แบบ Smart
TV ขนำด 55 นิ้ว
รร.ท.วัดป่ำแพ่ง

เพื่อใช้ในกำรเรียนกำร
สอน

มีโทรทัศน์แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart TV
ขนำด 55 นิ้ว จำนวน
18 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนผ่ำนสื่อกำรเรียน
ที่ทันสมัยสำมำรถทำให้
นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ

170

จัดซื้อกล้อง
ถ่ำยภำพระบบ
ดิจิตอล
รร.ท.ดอกเงิน

171

จัดซื้อเครื่องดนตรี
พื้นเมืองวงตึงโมง
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
จัดซื้อเครื่องดนตรี
พื้นเมืองกลองปูจำ
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย

169

172

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
165,000
(6 เครื่อง)

2565
(บาท)
165,000
(6 เครื่อง)

58,800
(3 เครื่อง)

-

-

19,300

-

-

-

-

-

-

70,000

-

-

-

-

75,000

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนเกิดกำร
เรียนรู้ในเนื้อหำ
รำยวิชำต่ำงๆตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ
จำกสื่อกำรสอนที่
ทันสมัยและ
สำมำรถสร้ำงองค์
ควำมรู้ต่ำงๆได้ด้วย
ตนเอง
กำรบันทึกภำพ
กิจกรรมต่ำงๆของ
โรงเรียนมี
ประสิทธิภำพ

รร.ท.วัดป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนมีทักษะ
ด้ำนดนตรีพื้นเมือง
และกำรเรียนกำร
สอนมีคุณภำพ
นักเรียนมีทักษะ
ด้ำนดนตรีพื้นเมือง
และกำรเรียนกำร
สอนมีคุณภำพ

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ
ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.ดอกเงิน
สำนักกำรศึกษำ

๑๔๘

ที่

โครงการ

173

จัดซื้อเครื่องดนตรี
สำกลประเภทวง
โยธวำทิต ของร.ร.
ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
จัดซื้อเครื่องดนตรี
สำกลประเภทวง
สตริง ของร.ร.
ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
จัดซื้อเครื่องดนตรี
สำกลประเภทวง
โยธวำทิต
ของร.ร.ท.วัด
ศรีปิงเมือง
จัดหำเครื่องดนตรี
วงดนตรีสำกล

174

175

176

2561
(บาท)
373,300

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ดนตรี
มีเครื่องดนตรีสำกลประเภท
สำกลสำหรับประกอบกำร วงสตริง จำนวน 11 รำยกำร
เรียนกำรสอน
จำนวน 2 ชุด

-

239,400
(1 ชุด)

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ดนตรี
มีเครื่องดนตรีสำกลประเภท
สำกลสำหรับประกอบกำร วงโยธวำทิต จำนวน 14
เรียนกำรสอน
รำยกำร

221,100

มีเครื่องดนตรีวงดนตรีสำกล
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ดนตรี
สำกลสำหรับประกอบกำร จำนวน 11 รำยกำร
-กลองชุด 5 ใบ พร้อมอุปกรณ์
เรียนกำรสอน

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ดนตรี
มีเครื่องดนตรีสำกลประเภทวง
สำกลสำหรับประกอบกำร โยธวำทิต จำนวน 8 รำยกำร
เรียนกำรสอน
จำนวน 1 ชุด

-กีตำร์เบสไฟฟ้ำ 4 สำย
-กีตำร์ไฟฟ้ำ
-คีย์บอร์ด ขนำด 61 คีย์ -ตู้
แอมป์สำหรับกีตำร์ไฟฟ้ำ
-ตู้แอมป์สำหรับกีตำร์เบสไฟฟ้ำ
-ตู้แอมป์สำหรับคีย์บอร์ด
-ไมค์สำหรับกลองชุด
-ไมโครโฟนพร้อมสำยสัญญำณ
สำหรับ
นักดนตรี / ร้องเพลง
-ขำตั้งไมโครโฟน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

239,400
(1 ชุด)

-

-

-

-

-

-

239,400

-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีทักษะ
ด้ำนดนตรีสำกล
และกำรเรียนกำร
สอนมีคุณภำพ

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนมีทักษะ
ด้ำนดนตรีสำกล
และกำรเรียนกำร
สอนมีคุณภำพ

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนมีทักษะ
ด้ำนดนตรีสำกล
และกำรเรียนกำร
สอนมีคุณภำพ

ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนมีทักษะ
ด้ำนดนตรีสำกล
และกำรเรียนกำร
สอนมีคุณภำพ

รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สำนักกำรศึกษำ

๑๔๙

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
66,000

-

-

-

-

๔8,4๐๐

เพื่อให้บริกำรในโรงอำหำร มีเครื่องทำน้ำเย็น ขนำด 2
ก๊อก จำนวน 4 เครื่อง

-

-

80,000

-

-

-เพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำ
เย็นแบบต่อท่อ
- เพื่อให้โรงเรียนมี
สำธำรณูปโภคที่เพียงพอ
สำหรับนักเรียน
-เพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำ
เย็นแบบต่อท่อ
- เพื่อให้โรงเรียนมี
สำธำรณูปโภคที่เพียงพอ
สำหรับนักเรียน

มีเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ
ขนำด 2 ก๊อก จำนวน 1
เครื่อง

-

14,600

-

-

-

มีเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ
ขนำด 2 ก๊อก จำนวน 1
เครื่อง

-

-

14,600

29,200

29,200

ที่

โครงการ

177

จัดซื้อตู้แช่อำหำร
ของร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
จัดซื้อตู้แช่อำหำร
ขนำด ๓๒ คิวบิก
ฟุต รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

เพื่อใช้แช่อำหำรใน
โรงอำหำร

มีตู้แช่อำหำร ขนำด 45
คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้

เพื่อถนอมวัตถุดิบสำหรับ
นำมำใช้ประกอบอำหำร
กลำงวันแก่นักเรียน

มีตู้แช่อำหำร ขนำด ๓๒
คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้

จัดซื้อเครื่องทำน้ำ
เย็น
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
จัดซื้อเครื่องทำน้ำ
เย็นแบบต่อท่อ
ขนำด 2 ก๊อก
รร.ท วัดเกตกำ
รำม
จัดซื้อเครื่องทำน้ำ
เย็นแบบต่อท่อ
ขนำด 2 ก๊อก
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

178

179

180

181

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีอำหำรที่มี
คุณภำพในกำรจัด
จำหน่ำยแก่
นักเรียนในโรงเรียน
วัตถุดิบสำหรับ
ประกอบอำหำรมี
ควำมสดใหม่ คง
คุณค่ำสำรอำหำร

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สำนักกำรศึกษำ

มีน้ำดื่มสะอำด
สำหรับใช้บริโภค
ให้บริกำรแก่
นักเรียนในโรงเรียน
โรงเรียนมีเครื่องทำ
น้ำเย็นแบบต่อท่อ
ที่เพียงพอสำหรับ
นักเรียน

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ
รร.ท วัดเกตกำ
รำม
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนมีเครื่องทำ รร.ท.วัดศรีปิง
น้ำเย็นแบบต่อท่อ เมือง
ที่เพียงพอสำหรับ สำนักกำรศึกษำ
นักเรียน

๑๕๐

2561
(บาท)
1,980,000
(90 เครื่อง)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,980,000
(90 เครื่อง)

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงำนประมวลผล
แบบที่ 1 จำนวน 50 เครื่อง

-

1,100,000

-

-

เพื่อในกำรบันทึกข้อมูล
มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
และกำรประมวลผลต่ำง ๆ งำนสำนักงำน จำนวน 2
เครื่อง

-

32,000

-

-

ที่

โครงการ

182

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล
แบบที่ 1ของฝ่ำย
วิชำกำร และ
โรงเรียนในสังกัด
11 แห่งสำนัก
กำรศึกษำ

-เพื่อในกำรบันทึกข้อมูล มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
และกำรประมวลผลต่ำง ๆ ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน
เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียน 360 เครื่อง
กำรสอน รวมทั้งกำรวัดผล
ประเมินผลแบบออนไลน์
(Online)

183

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผล
แบบที่ 1
รร.ท.วัด
ท่ำสะต๋อย
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
สำนักงำน
รร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง

เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้ำนคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภำพและ
เพียงพอต่อควำมต้องกำร

184

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
1,980,000
(90 เครื่อง)

ผลทีค่ าดว่า
2565
จะได้รบั
(บาท)
1,980,000 กำรบันทึกข้อมูล
(90 เครื่อง) กำรจัดพิมพ์ และ
กำรประมวลผล
เอกสำรทำง
รำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ
-มีเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน และกำร
วัดผลประเมินผล
แบบออนไลน์
(online)
นักเรียนมี
คอมพิวเตอร์
สำหรับเรียนรู้
พื้นฐำนและทักษะ
ทำงคอมพิวเตอร์
กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-ฝ่ำยวิชำกำร
-โรงเรียนใน
สังกัด 11 แห่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.วัด
ท่ำสะต๋อย
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง
สำนักกำรศึกษำ

๑๕๑

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่1
จำนวน 40 เครื่อง

-

-

880,000

-

-

นักเรียนมี
คอมพิวเตอร์
สำหรับเรียนรู้
พื้นฐำนและทักษะ
ทำงคอมพิวเตอร์

ร.ร.ชุมชน
เทศบำล
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อในกำรบันทึกข้อมูล
มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
และกำรประมวลผลต่ำง ๆ งำนสำนักงำน จำนวน
8 เครื่อง

-

-

136,000

-

-

กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพ

ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้ำนคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภำพและ
เพียงพอต่อควำมต้องกำร

-

-

440,000
(20 เครื่อง)

440,000
(20 เครื่อง)

-

นักเรียนมี
คอมพิวเตอร์
สำหรับเรียนรู้
พื้นฐำนและทักษะ
ทำงคอมพิวเตอร์

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

185

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผล
แบบที่1
รร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง

เพื่อใช้ในกำรสืบค้นข้อมูล
ในห้องสมุด

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งำนประมวลผล
แบบที่1 จำนวน 3 เครื่อง

186

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผล
แบบที่1
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย

เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้ำนคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภำพและ
เพียงพอต่อควำมต้องกำร

187

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
สำนักงำน
ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผล
แบบที่ 1
ร.ร.ท.วัดเชียงยืน

188

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน 40 เครื่อง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
66,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กำรสืบค้นข้อมูลใน รร.ท.วัดหมื่นเงิน
ห้องสมุดมี
กอง
ประสิทธิภำพ
วัดศรีดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

๑๕๒

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000
(10 เครื่อง)

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง

-

30,000

-

-

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก
สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน 2 เครื่อง

-

-

-

32,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

189

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผล
แบบที่ 2
ร.ร.ท.วัดพวกช้ำง
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับ
งำนประมวลผล
แบบที่ 2
ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำร

เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้ำนคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภำพและ
เพียงพอต่อควำมต้องกำร

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 2
จำนวน 20 เครื่อง

-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของฝ่ำย
แผนงำนและโครงกำร
-เพื่อใช้ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงำน
และโครงกำรต่ำง ๆ ของ
สถำนศึกษำในสังกัด
เทศบำลนครเชียงใหม่
เพื่อใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

190

191

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ก
ร.ร.ท.เกตกำรำม

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมี
คอมพิวเตอร์
สำหรับเรียนรู้
พื้นฐำนและทักษะ
ทำงคอมพิวเตอร์

ร.ร.ท.วัดพวกช้ำง
สำนักกำรศึกษำ

-

กำรจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับแผนงำน
และโครงกำรต่ำงๆ
เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล

ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำร
สำนักกำรศึกษำ

-

-กำรบันทึกข้อมูล
กำรจัดพิมพ์ และกำร
ประมวลผลเอกสำร
ทำงรำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ
-นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

ร.ร.ท.เกตกำรำม
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
300,000
(10 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

๑๕๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

192

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ก สำหรับ
งำนประมวลผล
ร.ร.ท.วัดศรีสุพรรณ

เพื่อใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

193

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสำหรับ
งำนประมวลผล
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

194

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสำหรับ
งำนประมวลผล
รร.ท.วัดเชียงยืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-กำรบันทึกข้อมูล
กำรจัดพิมพ์ และกำร
ประมวลผลเอกสำร
ทำงรำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ
-นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ
-กำรบันทึกข้อมูล
กำรจัดพิมพ์ และกำร
ประมวลผลเอกสำร
ทำงรำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ
-นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ

ร.ร.ท.วัดศรี
สุพรรณ
สำนักกำรศึกษำ

2561
(บาท)
84,000

2562
(บาท)
-

เพื่อใช้ในกิจกรรมกำร
มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เรียนกำรสอนและบันทึก สำหรับงำนประมวลผล
ข้อมูลและกำรประมวลผล จำนวน ๑๒ เครื่อง
ต่ำง ๆ

-

-

๘๘,๐๐๐
(๔ เครื่อง)

๘๘,๐๐๐
(๔ เครื่อง)

๘๘,๐๐๐
(๔ เครื่อง)

เพื่อใช้ในกิจกรรมกำร
มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เรียนกำรสอนและบันทึก สำหรับงำนประมวลผล
ข้อมูลและกำรประมวลผล จำนวน 30เครื่อง
ต่ำง ๆ และรองรับ
กำรศึกษำยุคประเทศไทย
4.0

-

-

220,๐๐๐
(10 เครื่อง)

220,๐๐๐
(10 เครื่อง)

220,๐๐๐ -กำรบันทึกข้อมูล
(10 เครื่อง) กำรจัดพิมพ์ และกำร

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก
สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน 4 เครื่อง

ประมวลผลเอกสำร
ทำงรำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ
-นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มีคุณภำพ

รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.วัดเชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

๑๕๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

2564
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

195

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ก สำหรับ
งำนประมวลผล
ร.ร.ท.
วัดพวกช้ำง

เพื่อใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก
สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน 8 เครื่อง

196

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
รร.ท.วัดท่ำ
สะต๋อย

เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สำหรับประมวลผล จำนวน
22 เครื่อง

-

462,000

-

-

-

197

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งหมึก
พิมพ์ (Ink Tank
Printer)
ร.ร.ท.เกตกำรำม

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำงรำชกำร และ
เอกสำรสำหรับกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จำนวน 4
เครื่องๆ ละ 8,000 บำท

-

-

16,000
(2 เครื่อง)

16,000
(2 เครื่อง)

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-กำรบันทึกข้อมูล
กำรจัดพิมพ์ และกำร
ประมวลผลเอกสำร
ทำงรำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ
-นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มี
คุณภำพ
-กำรบันทึกข้อมูล
กำรจัดพิมพ์ และกำร
ประมวลผลเอกสำร
ทำงรำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ
-นักเรียนได้รับกำร
เรียนกำรสอนผ่ำน
อุปกรณ์ที่มีคุณภำพ
กำรบันทึกข้อมูล
กำรจัดพิมพ์ และกำร
ประมวลผลเอกสำร
ทำงรำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ

ร.ร.ท.วัดพวก
ช้ำง
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.วัด
ท่ำสะต๋อย
สำนักกำรศึกษำ

ร.ร.ท.เกตกำรำม
สำนักกำรศึกษำ

๑๕๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

198

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขำวดำ ชนิด
Network แบบที่
1 (27 หน้ำ/
นำที)
รร.ท.วัดเชียงยืน
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED
ขำวดำ ชนิด
Network แบบที่
1 (28 หน้ำ/
นำที)
รร.ท.วัดเชียงยืน
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED
ขำวดำ ชนิด
Network แบบที่
1 (28 หน้ำ/
นำที)
รร.ท.วัดป่ำแพ่ง
จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์Multif
unction เลเซอร์
หรือ LED ขำวดำ
รร.ท.วัดศรีปิง
เมือง

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำงรำชกำร และ
เอกสำรสำหรับกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขำวดำ ชนิด
Network แบบที่ 1 (27
หน้ำ/นำที) จำนวน36เครื่อง

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำงรำชกำร และ
เอกสำรสำหรับกำรเรียน
กำรสอน

199

200

201

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กำรบันทึกข้อมูล
กำรจัดพิมพ์ และกำร
ประมวลผลเอกสำร
ทำงรำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ

รร.ท.วัดเชียงยืน
สำนักกำรศึกษำ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
23,700

มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขำวดำ ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้ำ/นำที)
จำนวน 6 เครื่อง

-

-

26,700
(3 เครื่อง)

26,700
(3 เครื่อง)

-

กำรจัดพิมพ์ เอกสำร รร.ท.วัดเชียงยืน
ทำงรำชกำร และ สำนักกำรศึกษำ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำงรำชกำร และ
เอกสำรสำหรับกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขำวดำ ชนิด Network
แบบที่ 1
(28 หน้ำ/นำที) จำนวน
2 เครื่อง

-

-

-

17,800

-

กำรจัดพิมพ์ เอกสำร รร.ท.วัดป่ำแพ่ง
ทำงรำชกำร และ สำนักกำรศึกษำ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำงรำชกำร และ
เอกสำรสำหรับกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องพิมพ์Multifunction
เลเซอร์ LED ขำวดำ จำนวน
๖ เครื่อง

-

-

๑๘,๐๐๐
(๒ เครื่อง)

๑๘,๐๐๐
(๒ เครื่อง)

๑๘,๐๐๐
(๒ เครื่อง)

กำรจัดพิมพ์ เอกสำร รร.ท.วัดศรีปิง
ทำงรำชกำร และ เมือง
เอกสำรอื่น ๆ
สำนักกำรศึกษำ
มีคุณภำพ

๑๕๖

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

202

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี
รร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี
รร.ท.ศรีปิงเมือง

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำงรำชกำร และ
เอกสำรสำหรับกำรเรียน
กำรสอน

มีเครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED สี จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำงรำชกำร และ
เอกสำรสำหรับกำรเรียน
กำรสอน

204

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ
LED สี ชนิด
Network
แบบที่ 1ของฝ่ำย
แผนงำนและ
โครงกำร

205

จัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 VA
ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำร

-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของฝ่ำย
แผนงำนและโครงกำร
-เพื่อใช้ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงำน
และโครงกำรต่ำง ๆ ของ
สถำนศึกษำในสังกัด
เทศบำลนครเชียงใหม่
เพื่อใช้ในสำรองไฟฟ้ำ
และป้องกันกำรสูญหำน
ของข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนงำนและโครงกำร
ต่ำงๆ ของสถำนศึกษำใน
สังกัดเทศบำลนคร
เชียงใหม่ กรณีไฟฟ้ำ
ขัดข้อง

203

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
15,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

มีเครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED สี จำนวน 2 เครื่อง

-

-

15,000
(1 เครื่อง)

15,000
(1 เครื่อง)

-

มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที)
จำนวน 1 ชุด ๆ ละ
10,000 บำท

-

10,000

-

-

-

มีเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด
800 VA จำนวน 1 เครื่อง

-

2,500

-

-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำง
รำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ
กำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำง
รำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ
กำรจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับแผนงำน
และโครงกำรต่ำงๆ
เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล

รร.ท.วัดหมื่นเงิน
กอง
สำนักกำรศึกษำ

กำรจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับแผนงำน
และโครงกำรต่ำงๆ
เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล

ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำร
สำนักกำรศึกษำ

รร.ท.ศรีปิงเมือง
สำนักกำรศึกษำ

ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำร
สำนักกำรศึกษำ

๑๕๗

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

206

จัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 VA
ร.ร.ชุมชนเทศบำล
วัดศรีดอนไชย
จัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 VA
ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
จัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้ำ
โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
สำนักกำรศึกษำ
ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบำลนคร
เชียงใหม่ จำนวน
11 แห่ง

เพื่อใช้ในกำรสำรองไฟฟ้ำ
กรณีไฟฟ้ำขัดข้อง

มีเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด
800 VA จำนวน 40เครื่อง

เพื่อใช้ในกำรสำรองไฟฟ้ำ
กรณีไฟฟ้ำขัดข้อง

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 VA จำนวน 8
เครื่อง

207

208

209

เพื่อใช้ในกำรสำรองไฟฟ้ำ มีเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 800 VA จำนวน 310
กรณีไฟฟ้ำขัดข้อง
เครือ่ ง
เพื่อดูแลและรักษำ
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
และควำมปลอดภัยใน
โรงเรียนสังกัดเทศบำล
นครเชียงใหม่

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

25,600

-

-

-

-

775,000

-

-

-

-

-

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
1,089,000 1,089,000
วงจรปิด (CCTV) ในโรงเรียน
สังกัดเทศบำลนครเชียงใหม่
จำนวน 11 แห่งๆละ
12 จุด

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กำรป้องกันข้อมูล
สูญหำยกรณีไฟฟ้ำ
ขัดข้อง
มีประสิทธิภำพ

ร.ร.ชุมชน
เทศบำลวัดศรี
ดอนไชย
สำนักกำรศึกษำ

กำรป้องกันข้อมูล
สูญหำยกรณีไฟฟ้ำ
ขัดข้อง
มีประสิทธิภำพ
มีเครื่องสำรอง
ไฟฟ้ำสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์กรณี
ไฟฟ้ำขัดข้อง

ร.ร.ท.วัดป่ำแพ่ง
สำนักกำรศึกษำ
โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
สำนักกำรศึกษำ

กำรดูแลและรักษำ โรงเรียนสังกัด
ทรัพย์สินของทำง เทศบำล 11 แห่ง
รำชกำร และควำม สำนักกำรศึกษำ
ปลอดภัยของ
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบำลนคร
เชียงใหม่มี
ประสิทธิภำพ

๑๕๘

1. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
1.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
6๐0,000

2562
(บาท)
6๐0,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
6๐0,000

2564
(บาท)
6๐0,000

2565
(บาท)
6๐0,000

1

ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดทำ
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำดีเด่น
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อให้สำนักกำรศึกษำ
โรงเรียนสังกัดเทศบำล
นครเชียงใหม่ทั้ง 11 แห่ง
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
จัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำให้มีควำม
ถูกต้อง

สนับสนุนงบประมำณให้กับ
สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล
จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ประกวดกำรจัดทำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำดีเด่น

2

ปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อพัฒนำปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำของ
ทุกระดับชั้นให้สมบูรณ์
และตรงกับหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรแก่
พนักงำนครูในโรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ทั้ง ๑๑ แห่ง
เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ

220,000

220,000

220,000

220,000

220,000

3

ส่งเสริมกิจกรรม
รักกำรอ่ำนใน
สถำนศึกษำ
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักกำรอ่ำน รู้จัก
พัฒนำตนเองและใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิดประโยชน์

สนับสนุนงบประมำณให้กับ
โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก
เพื่อจัดกิจกรรมในกำร
ปลูกฝังและชักชวนให้
นักเรียนเกิดควำมสนใจกำร
อ่ำนอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๕50,000

๕50,000

๕50,000

๕50,000

๕50,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สำนักกำรศึกษำ
โรงเรียนสังกัด
เทศบำลนคร
เชียงใหม่ ทั้ง 11
แห่งและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเกิด
แรงจูงใจในกำร
จัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
ให้มีควำมถูกต้อง
โรงเรียนมีหลักสูตร
สถำนศึกษำที่เป็น
ปัจจุบันเหมำะกับ
สภำพกำรเรียนรู้
ในท้องถิ่นตำม
เป้ำหมำยของ
หลักสูตร
นักเรียนมีนิสัยรัก
กำรอ่ำนและรู้จัก
ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์

ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำร สำนัก
กำรศึกษำ
-โรงเรียนสังกัด
เทศบำล ฯ
-งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)
โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ
โรงเรียนสังกัด
เทศบำล ๑๑ แห่ง
ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

๑๕๙

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4.

จ้ำงเหมำจัดทำวีดี
ทัศน์เพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำตำม
หลักสูตรพหุ
วัฒนธรรมตำม
แนวคิด “เรำจะ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำง
หลัง”
(No One Left
Behind)
พัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำน
ในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (SBMLD)
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์หลักสูตร
พหุวัฒนธรรมตำมแนวคิด
“เรำจะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำง
หลัง”(No One Left
Behind)ของรร.ท.วัดเกต
กำรำม

จ้ำงเหมำจัดทำวีดีทัศน์เพื่อ
พัฒนำกำรศึกษำตำม
หลักสูตรพหุวัฒนธรรมตำม
แนวคิด “เรำจะไม่ทิ้งใครไว้
ข้ำงหลัง”
(No One Left Behind)

เพื่อพัฒนำรูปแบบกำร
บริหำรที่ชุมชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ

-โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก
ดำเนินกำร ดังนี้
--จัดประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ กรรมกำร
สมำคมผู้ปกครองและครู
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำร
บริหำรงำนของโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำน
--อบรมอำชีพให้กลุ่มผู้สนใจ
ทุกระดับชั้น
--จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยใช้โรงเรียน
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้เพื่อ
มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศตำม
อัจฉริยภำพเด็ก ฯลฯ

5.

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรพหุ
วัฒนธรรมฯ

รร.ท.วัดเกตกำ
รำม
ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

1๑,๐00,000 1๑,๐00,000 1๑,๐00,000 1๑,๐00,000 1๑,๐00,000 ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำร
พัฒนำคุณภำพ
ของผู้เรียนและ
โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด
เทศบำล ๑๑ แห่ง
ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

๑๖๐

2561
(บาท)
1,100,000

2562
(บาท)
1,100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,100,000

สนับสนุนงบประมำณให้กับ
โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก
เพื่อจัดหำแหล่งเรียนรู้ภำยใน
โรงเรียนสำหรับเป็นฐำนใน
กำรจัดกำรศึกษำได้ตลอด
ชีวิต

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

สนับสนุนงบประมำณให้กับ
สถำนศึกษำที่ได้รับกำร
คัดเลือกเพื่อจัดศูนย์กำร
เรียนรู้ด้ำนวิชำกำรและเสริม
ทักษะกำรพัฒนำกำรตำมวัย
ให้แก่เด็กปฐมวัย

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

พัฒนำ/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

พัฒนำห้องสมุดของโรงเรียน
ให้ทันสมัย มีหนังสือและสื่อ
ต่ำง ๆ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้แก่
นักเรียน ครู และผู้ที่สนใจได้
เป็นอย่ำงดี

7

พัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อสนับสนุนงบประมำณ
ในกำรพัฒนำปรับปรุง
ห้องสมุดของโรงเรียน
สังกัดเทศบำลนคร
เชียงใหม่ทั้ง ๑๑ แห่ง ให้มี
มำตรฐำน เป็นแหล่ง
เรียนรู้และศูนย์กลำงกำร
เรียนรู้
เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ภำยในโรงเรียนสังกัด
เทศบำลนครเชียงใหม่ ทั้ง
๑๑ แห่ง ให้เป็นฐำนใน
กำรจัดกำรศึกษำตลอด
ชีวิต

8

จัดทำศูนย์กำร
เรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
เทศบำลนครเชียงใหม่ทั้ง
11 แห่งและศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเป็นศูนย์กำร
เรียนรู้ภำยในโรงเรียน

2564
(บาท)
1,100,000

2565
(บาท)
1,100,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้องสมุดของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบำลทั้ง ๑๑
แห่งมีควำม
ทันสมัย เป็น
แหล่งเรียนรู้ต่อ
นักเรียน พนักงำน
ครูและผู้ที่สนใจ
โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรและ
ควำมสำมำรถของ
นักเรียนสำมำรถ
นำไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจำวัน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบำลนคร
เชียงใหม่ทั้ง 11
แห่งและศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก มีศูนย์กำร
เรียนรู้ภำยใน
โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด
เทศบำล ๑๑ แห่ง
ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

โรงเรียนสังกัด
เทศบำล ๑๑ แห่ง
ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

-โรงเรียนสังกัด
เทศบำล ๑๑ แห่ง
-งำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)
ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

๑๖๑

1. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
1.4 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
60,000

2562
(บาท)
80,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
80,000

จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรต่างๆ เช่น คหกรรม
เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม
ฯลฯ แก่เยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

80,000

80,000

100,000

100,000

100,000

จัดกิจกรรมห้องสมุด เช่น
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
งานศิลปะ งานประดิษฐ์ งาน
นิทรรศการ กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ฯลฯ

70,000

70,000

100,000

100,000

100,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

1

จัดการศึกษา
ให้แก่เด็กด้อย
โอกาสในเขต
เทศบาล

เพื่อให้เด็กมีโอกาสทาง
การศึกษา ฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย จิตใจ ส่งเสริมให้
เกิดความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งอาชีพ
และคุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา จัดฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น และให้การ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
แล้วแต่กรณี

2

ฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

3

ส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
นาความรู้ที่ได้ไปประกอบ
อาชีพ
-เพื่อเป็นการสร้างงาน
และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตามอัธยาศัย
-เพื่อส่งเสริมการอ่าน
-เพื่อสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนมีประสบการณ์ใน
การร่วมกิจกรรม

2564
(บาท)
80,000

2565
(บาท)
80,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึงเข้าถึง
โอกาสทางการ
ศึกษาและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
เพื่อเสริมรายได้
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ
สานักการศึกษา

เด็ก เยาวชน และ งานห้องสมุด
ประชาชนได้รับการ สานักการศึกษา
ส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตาม
อัธยาศัย มีนิสัยรัก
การอ่าน และได้รับ
ประสบการณ์ใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์

๑๖๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

ปรับปรุงระบบ
-เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เช่น
ไฟฟ้าห้องสมุด
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เปลีย่ นมิเตอร์ไฟฟ้า เปลี่ยน
ประชาชนศาลาแดง -เพื่อให้ห้องสมุดศาลาแดง สายไฟ ฯลฯ
มีแสงสว่างเพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน

5

ปรับปรุงห้องสมุด
ศาลาแดง

6

จัดทาป้าย
เพื่อประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดศาลาแดงให้เป็น
ห้องสมุดศาลาแดง ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ยิ่งขึ้น

เพื่อปรับปรุงห้องสมุด
ศาลาแดงให้อยู่ในสภาพที่
ดีขึ้น

ดาเนินการปรับปรุงห้องสมุด
ศาลาแดง ดังนี้
1. ปรับปรุงรั้วด้านหลังอาคาร
และติดตั้งรางระบายน้า
2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร
3. เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้า
4.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล)
จัดทาป้ายอาคารห้องสมุด
ศาลาแดง ขนาด
5.40x2.00 ม.
จานวน 1 ป้าย
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

500,000

-

-

-

-

120,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
100,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
-ประชาชนผู้มาใช้
บริการมีความ
มั่นใจในความ
ปลอดภัย
-ห้องสมุดศาลาแดง
มีแสงสว่างเพียงพอ
ต่อการให้บริการ
ประชาชน
ห้องสมุดศาลาแดง
ได้รับการปรับปรุง
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
และอานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาใช้
บริการได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานห้องสมุดฯ
สานักการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

ห้องสมุดศาลาแดง ฝ่ายการศึกษา
เป็นที่รู้จักอย่าง
นอกระบบและ
แพร่หลายมากขึ้น ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

๑๖๓

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

สร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดในเด็กและ
เยาวชนนอก
สถานศึกษา

- เพื่อสร้างกลไก
ระบบงาน และ
กระบวนการทางานสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยา
เสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม
- เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษาไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องและห่างไกลยา
เสพติด
-เพือ่ ให้กลุ่มเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามสถานะที่เป็นอยู่

1. จัดแผนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2. จัดทาทะเบียนประวัติเด็ก
และเยาวชนที่มีความเสี่ยงโดยใช้
ข้อมูลจากการสารวจสถิติเด็กและ
เยาวชน อายุ 3 – 25 ปี ในพื้นที่ที่
มีความเสี่ยง
3. ดาเนินการโครงการ/จัด
กิจกรรมในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มโอกาสในการป้องกัน
และลดโอกาสในการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน ด้วยการเฝ้าระวัง
สารวจ ตรวจตราพื้นที่เสี่ยง
และจัดกิจกรรม เช่น การ
เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษา
ต่อ การฝึกอบรมอาชีพ การ
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ และงาน
กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น

8

ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ประชาชนของ
การจัดการเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้
ตลอดชีวิต
เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความต้องการ
ในการดารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพยิ่งขึ้น

จัดกิจกรรมการอบรม/ศึกษาดูงาน
สาหรับประชาชนที่ตรงตามความ
ต้องการ และตอบโจทย์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เช่น การสอนภาษา
ในการสื่อสาร การสอน ecommerce เบื้องต้น ฯลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

-

-

-

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
200,000

100,000

100,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาที่มี
ความเสี่ยงได้รับการ
ช่วยเหลือ ดูแล
และติดตามอย่าง
ใกล้ชิดเป็นรูปธรรม
เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษา
อาชีพ ฯลฯ และ
สามารถสร้างแกน
นายาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอก
สถานศึกษา ลด
โอกาสในการ
แพร่กระจายของยา
เสพติดในเด็กและ
เยาวชนนอก
สถานศึกษาได้มาก
ยิ่งขึ้น

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

ประชาชนของเทศบาล
นครเชียงใหม่ สามารถ
เข้าถึงโอกาสในการ
เรียนรู้ ที่ตอบสนอง
ความต้องการในการ
ดารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพยิ่งขึ้น

งานการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

๑๖๔

ที่

โครงการ

9

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา
จัดซื้อตู้เหล็ก
เอนกประสงค์
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา
ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย สานัก
การศึกษา
จัดซื้อกล้อง CCTV
พร้อมอุปกรณ์ทั้ง
ระบบสาหรับ
ห้องสมุดประชาชน
ศาลาแดง

10

11

12

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
28,000
(1 เครื่อง)

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร มีตู้เหล็กเอนกประสงค์
ข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวน 2 ตู้
ผู้ด้อยโอกาส เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เป็นระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ

-

-

13,000

-

เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
การให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นที่เป็นไป
ด้วยความสะดวก มี
ประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์

-

-

40,800

-

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การให้บริการของ มีเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ห้องสมุดศาลาแดงเป็นไป ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จานวน 2 เครื่อง

มีรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อกล้อง CCTV จานวน
การให้บริการและการ
2 จุด พร้อมอุปกรณ์ทั้ง
รักษาความปลอดภัยให้แก่ ระบบ
สถานที่ราชการและผู้มา
ใช้บริการห้องสมุด
ประชาชนศาลาแดง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้องสมุดศาลา
แดงมีความพร้อม
ในการให้บริการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

-

การจัดเก็บเอกสาร
ข้อมูลต่างๆ มี
ความถูกต้อง เป็น
ระเบียบ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

-

-

การลงพื้นที่เพื่อ
ฝ่ายการศึกษา
ปฏิบัติงานมี
นอกระบบและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามอัธยาศัย
สานักการศึกษา

50,000

-

สามารถเพิ่ม
ฝ่ายการศึกษา
ประสิทธิภาพในการ นอกระบบฯ
ให้บริการในด้าน
สานักการศึกษา
ความปลอดภัยแก่ผู้
มาใช้บริการห้องสมุด
ประชาชนศาลาแดง
ได้ดียิ่งขึ้น

๑๖๕

ที่

โครงการ

13

จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED)
แบบ smart TV
ขนาด 48 นิ้ว
สาหรับห้องสมุด
ประชาชน
ศาลาแดง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสร้างทางเลือกในการ มีโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)
เรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน แบบ smart TV ขนาด 48
และประชาชน ผู้มาใช้
นิว้ จานวน 1 เครื่อง
บริการห้องสมุดประชาชน
ศาลาแดงในการเพิ่มพูน
ความรู้จากสื่อต่าง ๆได้
อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
18,700

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็ก เยาวชน และ ฝ่ายการศึกษา
ประชาชน
นอกระบบฯ
ผู้ใช้บริการห้องสมุด สานักการศึกษา
ประชาชนศาลาแดง
สามารถเพิ่มพูน
ความรู้ได้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น

๑๖๖

1. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
1.5 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและจัดการแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ส่งเสริมกิจกรรม
ของพ่อตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
ความสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ มีความ
รับผิดชอบ มีอุดมการณ์ใน
การปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมโรงเรียนของพ่อ
อาทิ จัดนิทรรศการ จัด
กิจกรรมการเผยแพร่หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ

2

การส่งเสริมการ
จัดกระบวนการ
เรียนการสอนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้นักเรียนมีความ
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ มีความ
รับผิดชอบ ตลอดจนมี
อุดมการณ์สามารถนาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมและนิทรรศการ
เผยแพร่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่น
เงินกอง

2561
(บาท)
177,700

2562
(บาท)
177,700

งบประมาณ
2563
(บาท)
177,700

200,000

-

-

2564
(บาท)
177,700

2565
(บาท)
177,700

-

100,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนทุกคนมี
ความสานึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณและ
สามารถนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
การดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนและเห็น
คุณค่าความสาคัญ
ของการท่องเที่ยว

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แห่ง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่น
เงินกอง
สานักการศึกษา

๑๖๗

2. ยุทธศาสตร์ : ด้านบารุงรักษา ส่งเสริม ถ่ายทอดและอนุรกั ษ์สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2.1 กลยุทธ์ : การจัดการแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
400,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
400,000

จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายในโรงเรียน

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

พัฒนาและจัดทาหลักสูตร
ท้องถิ่น รวมถึงให้การ
สนับสนุนการทาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นต่าง ๆ ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

75,000

82,000

82,000

82,000

82,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

การจัดการศึกษา
พหุวัฒนธรรมตาม
แนวคิด “เราจะ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง”

-เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ชาติพันธุ์ของตัวเอง
-เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียมความคล้าย
และความต่างทางวัฒนธรรม
ของแต่ละชาติพันธุ์ได้
-เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้และยอมรับ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
-เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้

-จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
แต่ละชาติพันธุ์ หรือ ศาสนา
ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่รอบบริเวณ
โรงเรียน
-จัดทาแหล่งเรียนรู้พหุ
วัฒนธรรม
-จัดมหกรรมการเรียนรู้พหุ
วัฒนธรรม

2

โรงเรียนส่งเสริม
การสอนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา)
พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร
ท้องถิ่น

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตนเอง
- เพื่อให้โรงเรียนสังกัด
เทศบาลได้จัดทาและพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น

3

2564
(บาท)
400,000

2565
(บาท)
400,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง
สามารถเรียนรู้
วัฒนธรรมที่มี
ความเหมือนหรือ
ความต่างจาก
วัฒนธรรมของ
ตนเองได้ อันจะ
นาไปสู่การยอมรับ
และมีทักษะใน
การอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางสังคม
พหุวัฒนธรรมได้
นักเรียนสามารถ
นาความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพได้

-หน่วย
ศึกษานิเทศก์
-รร.ท.วัด
เกตการาม
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

ร.ร.ชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

โรงเรียนมีหลักสูตร โรงเรียนสังกัด
ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการ เทศบาล 11 แห่ง
เรียนการสอน
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

๑๖๘

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4.

ส่งเสริมการเรียน
การสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อจัดหาเครื่องแต่งกาย
ชุดฟ้อนรา สาหรับใช้
ประกอบการเรียนการ
สอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด
ฟ้อนรา ดังนี้
1.ชุดฟ้อนสาวไหมและฟ้อน
เมือง จานวน 10 ชุด
2.ชุดฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่ จานวน 6 ชุด
3..ชุดระบาสุโขทัย จานวน 7 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
62,500

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีเครื่อง ร.ร.ท.ศรีดอนไชย
แต่งกายประเภท สานักการศึกษา
ชุดฟ้อนราเพื่อใช้
ประกอบการเรียน
การสอน

๑๖๙

2. ยุทธศาสตร์ : ด้านบารุงรักษา ส่งเสริม ถ่ายทอดและอนุรกั ษ์สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2.2 กลยุทธ์ : เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมในด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
จัดงานวัน
วิสาขบูชา

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรม และมีค่านิยมที่
พึงประสงค์

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เข้าค่ายคุณธรรม
แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ

2

3

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ จัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่
พระพุทธศาสนาในวัน
เหล่าได้ถือประพฤติและ วิสาขบูชาเป็นประจาทุกปี
ปฏิบัติเป็นแนวทางในการ
ดารงชีวิตประจาวัน

จัดงานวัน
เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้
เข้าพรรษา และวัน พุทธศาสนิกชนทุกหมู่
อาสาฬหบูชา
เหล่าได้ถือประพฤติและ
ปฏิบัติเป็นแนวทางในการ
ดารงชีวิตประจาวัน

จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในวัน
เข้าพรรษา และวัน
อาสาฬหบูชาเป็นประจา
ทุกปี

2561
(บาท)
426,000

2562
(บาท)
426,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
426,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

2564
(บาท)
426,000

2565
(บาท)
426,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนเป็นผู้มี
ความรู้คู่คุณธรรม
และมีค่านิยมที่พึง
ประสงค์

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แห่ง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

พุทธศาสนิกชน
ทุกคนได้ถือปฏิบัติ
ตามจารีต
ประเพณีทาง
ศาสนาจนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
อนุชนรุ่นหลัง
พุทธศาสนิกชนทุก
คนได้ถือปฏิบัติตาม
จารีตประเพณีทาง
ศาสนาจนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
อนุชนรุ่นหลัง

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

๑๗๐

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

4

จัดงานวันออก
พรรษา

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจถึง
ความสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
-เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่
เหล่าได้ถือประพฤติ และ
นาหลักธรรมไปเป็น
แนวทางในการดารงชีวิต
ประจาวัน

จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในวันออก
พรรษาเป็นประจาทุกปี

5

ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น โดยใช้หลักธรรม
คาสอนเป็นสื่อ จน
สามารถปฏิบัติตาม
หลักธรรมคาสอนทางพุทธ
ศาสนาได้ และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

จัดบรรพชาสามเณรใน
ระหว่างปิดภาคเรียนและ
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตามวัดในเขตเทศบาลฯ
จานวนประมาณ ๖๐ รูป

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

๑๕0,000

๑๕0,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั
-พุทธศาสนิกชน
ได้รู้จักและเข้าใจถึง
ที่มาของวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา
-พุทธศาสนิกชนได้
นาหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาไปใช้
ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
-ประชาชนได้เข้าใจ
ถึงพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เกิดความรักและหวงแหน
พระพุทธศาสนาอัน
เป็นศาสนาประจา
ชาติไทย
เด็กและเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
และดารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

๑๗๑

ที่
6

7

8

โครงการ
วันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ
-โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
11 แห่ง
-ศูนย์เยาวชน-ประชาชน
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหอย
-ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
วันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก -จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ถึงความสาคัญในการ
เยาวชนแห่งชาติ โดยจัดพิธี
พัฒนาตนเอง พัฒนา
มอบโล่เกียรติบัตรแก่เยาวชน
ชุมชน และพัฒนาประเทศ ดีเด่น และจัดกิจกรรม
ในอนาคต
ส่งเสริมให้เยาวชนได้
แสดงออก
-เยาวชนในเขตเทศบาลฯ
เข้าร่วมงานวันเยาวชน
แห่งชาติ
ฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน

เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนได้รื่นเริง
สนุกสนาน

-เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านใน ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เขตเทศบาลฯ
ได้เรียนรู้เจตนารมณ์และ
อุดมการณ์ลูกเสือชาวบ้าน
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กร
ลูกเสือชาวบ้าน

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
800,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
800,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2564
(บาท)
800,000

ผลทีค่ าดว่า
2565
จะได้รบั
(บาท)
800,000 เด็กและเยาวชน
ได้รับของขวัญ
กาลังใจและได้รับ
ความรู้ความบันเทิง
ความสนุกสนาน
จากการจัด
กิจกรรม
ครั้งนี้
200,000 เยาวชนได้
ตระหนักถึงความ
สาคัญของตนเอง
ที่มีต่อชุมชนและ
สังคม อันจะเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติให้มี
ความเจริญ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
องค์กรลูกเสือ
ชาวบ้านเทศบาล
นครเชียงใหม่มี
ความเข้มแข็ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
สานักการศึกษา

ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
สานักการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ
สานักการศึกษา

๑๗๒

2. ยุทธศาสตร์ : ด้านบารุงรักษา ส่งเสริม ถ่ายทอดและอนุรกั ษ์สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2.3 กลยุทธ์ : เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา
ที่
1

2

3

โครงการ
อนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
จัดงานประเพณี
เดือนยี่เป็ง
เชียงใหม่

จัดงานประเพณี
สงกรานต์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป

จัดกิจกรรมอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาว
ล้านนาให้ดารงคงอยู่สืบ
ต่อไป ตลอดจนส่งเสริม
การท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่

จัดกิจกรรมที่รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของประเพณีเดือน
ยี่เป็งเชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่สืบทอดต่อกันมาให้ดารง
อยู่สืบต่อไป ตลอดจน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่

จัดกิจกรรมที่รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
วัฒนธรรมของงานประเพณี
สงกรานต์

2561
(บาท)
144,000

2562
(บาท)
144,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
144,000

2564
(บาท)
144,000

2565
(บาท)
144,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่
ตลอดไป

-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 11 แห่ง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสและ
แสดงออกถึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
ของชาวล้านนา
และทาให้
เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวดีขึ้น
5,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชนและ

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
สานักการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริม
นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ศาสนาฯ
และแสดง
สานักการศึกษา
ออกถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นของ
ชาวล้านนาและทาให้
เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวดีขึ้น

๑๗๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

ศึกษา
พระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม
เวียงเจียงใหม่

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เด็ก และเยาวชน ได้
เรียนรู้โบราณสถานทาง
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และช่วยดารง
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีให้ดารงคงอยู่สืบ
ต่อไป

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โบราณสถาน วัด
สาคัญต่างๆ และศูนย์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
-จัดการแข่งขันด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

5

จัดงานประเพณี
ทาบุญเมือง

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อ
กันมาให้ดารงอยู่สืบต่อไป

จัดกิจกรรมที่รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของประเพณี
ทาบุญเมือง

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

300,000

300,000

300,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

300,000

300,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน เด็กและ ฝ่ายส่งเสริม
เยาวชนได้เรียนรู้ ศาสนาฯ
ประวัติศาสตร์
สานักการศึกษา
โบราณสถาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และช่วยกันอนุรักษ์
ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบต่อไป
ประชาชนได้เรียนรู้ ฝ่ายส่งเสริม
และร่วมสืบทอด ศาสนาฯ
ขนมธรรมเนียม
สานักการศึกษา
ประเพณีวัฒนธรรม
ของงานประเพณี
ทาบุญเมือง

๑๗๔

3. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬา นันทนาการและกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
3.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

ฝึกอบรมเพื่อ
เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬา
พัฒนาสู่ความเป็น ตัวแทนเทศบาลเชียงใหม่
เลิศด้านกีฬา
มีทักษะด้านกีฬา ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อเยาวชน

จัดฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา
ให้แก่นักกีฬาแต่ละประเภท
ที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ให้เป็นตัวแทนเพื่อ
ไปแข่งขันกีฬานักเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลฯ ในสังกัดและเพื่อ
ไปแข่งขันในระดับภาคและ
ระดับประเทศ

2

จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

3

เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น รอบชิง
ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

เพื่อให้การจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
กีฬานักเรียนสังกัดองค์กร เทศบาลในสังกัด
ปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ ระดับประเทศ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,000

4,145,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

20,000,000

-

-

2564
(บาท)
1,000,000

ผลทีค่ าดว่า
2565
จะได้รบั
(บาท)
1,000,000 นักกีฬาตัวแทน
เทศบาลเชียงใหม่
ได้รับความรู้
ทักษะด้านกีฬา
เพื่อนาไปพัฒนา
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง
5,000,000 นักเรียนมีความ
สมัครสมาน
สามัคคี มีนาใจ
เป็นนักกีฬา รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และ
สามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งยั่วยุ
อบายมุขและ
สิ่งเสพติด
การจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

-ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทัง 11
แห่ง
สานักการศึกษา

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
สานักการศึกษา

๑๗๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครังที่ 35
รอบชิงชนะเลิศ ณ
เทศบาลนครภูเก็ต
แข่งขันกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่โอเพ่น

เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครังที่
35 รอบชิงชนะเลิศ ณ
เทศบาลนครภูเก็ต

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน/
ประชาชนมีกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ รวมถึง
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อเยาวชน

จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล
เปตอง แบดมินตัน เทเบิล
เทนนิส วอลเลย์บอลในร่ม
และชายหาด หมากฮอสและ
หมากรุกไทย กรีฑา เซปัคต
ระกร้อ และลีลาศ เป็นต้น

5

2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

3๐๐,๐๐๐

5๐๐,๐๐๐

5๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

5๐๐,๐๐๐

5๐๐,๐๐๐

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีการเตรียมความ
พร้อมในการเป็น
เจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ สามารถ
พัฒนาตนเองโดยใช้
กีฬาและนันทนาการ
เป็นสื่อป้องกัน
ตนเองจากสิ่งยั่วยุ
อบายมุขและสิ่ง
เสพติด

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

๑๗๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

เตรียมความพร้อม
เพื่อเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ครังที่ 36
ประจาปี
การศึกษา 2561

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครังที่ 36
ประจาปีการศึกษา
2561

7

จัดซือเครื่องออก
กาลังกายภายใน
ร่ม
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

เพื่อรองรับการให้บริการ
ประชาชนที่มาออกกาลัง
กาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เตรียมความพร้อมในการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ ได้แก่
- การเตรียมการรับไฟพระ
ฤกษ์
- การเตรียมสนามแข่งขัน
- การจัดทาป้ายชื่อผู้เข้าร่วม
แข่งขันและป้าย
ประชาสัมพันธ์
- การจัดทาโล่หรือถ้วยรางวัล
และของรางวัล
- การตกแต่งสถานที่
- การจัดซือวัสดุสานักงานใน
การจัดทาเอกสารต่าง ๆ
- การแถลงข่าวการจัดงานฯ
ฯลฯ
มีเครื่องออกกาลังกายในร่ม
จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
4,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

1,500,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การจัดการแข่งขัน ฝ่ายกิจกรรม
กีฬานักเรียน
เด็กและเยาวชน
องค์กรปกครอง
สานักการศึกษา
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ครังที่ 36
ประจาปี
การศึกษา 2561
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสมบูรณ์

ประชาชนที่มาใช้
บริการมีความพึง
พอใจในการ
ให้บริการของ
สนามกีฬา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

๑๗๗

3. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬา นันทนาการและกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
3.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันหรือองค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อการดาเนินงานด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนภาคฤดู
ร้อน

2

ส่งเสริมกิจกรรม
ของศูนย์เยาวชนประชาชนสนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

3

ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์
เยาวชน/ประชาชนสนาม
กีฬาเทศบาลมีกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ
รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
เพื่อให้สมาชิกศูนย์
เยาวชน/ประชาชนสนาม
กีฬาเทศบาลได้มีกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ
รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลฯ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีขวัญ-กาลังใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง
ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจใน
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัว และสังคม

2561
(บาท)
๒00,000

2562
(บาท)
500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

จัดกิจกรรมและนันทนาการ
บริการให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป เช่น
การฝึกสอน การจัดการ
แข่งขันกีฬา จัดฝึกอบรม
รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

200,000

200,000

200,000

200,000

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน รวมถึง
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

200,000

300,000

300,000

300,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการบริการให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
เช่น การฝึกสอน การจัด การ
แข่งขันกีฬา จัดฝึกอบรม
รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กและเยาวชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและมี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

200,000

เด็กและเยาวชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและมี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

300,000

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลฯ ได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคม
และเป็นแกนนาใน
การทากิจกรรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
สานักการศึกษา

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

๑๗๘

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

คัดเลือกสภาเด็ก
และเยาวชน

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีขวัญกาลังใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง
ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจใน
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและสังคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เยาวชนมีความคิด ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
ริเริ่มสร้างสรรค์ มี สานักการศึกษา
ขวัญกาลังใจและ
เห็นคุณค่าของ
ตนเอง ส่งผลให้
เป็นแรงจูงใจใน
การบาเพ็ญประโยชน์
ต่อครอบครัวและ
สังคม

๑๗๙

3. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬา นันทนาการและกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
3.3 กลยุทธ์ : เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดอาชญากรรม และความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินสาธารณะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา
(สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา)
รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
สถานศึกษา

2

3

-เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียน
กลุ่มปลอดยาเสพติด กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มเสพ เพื่อนาไป
แก้ไขและพัฒนานักเรียน
ต่อไป
-เพื่อให้โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ เป็นโรงเรียนสี
ขาวปลอดยาเสพติด
-เพื่อสร้างเครือข่าย
นักเรียนแกนนาต้านภัยยา
เสพติดในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
รักษาความ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ปลอดภัยสนามกีฬา ในชีวิตและทรัพย์สินของ
เทศบาลนคร
พนักงานเทศบาลฯ และ
เชียงใหม่
ประชาชนที่มาใช้บริการ
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

2561
(บาท)
198,000

2562
(บาท)
198,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
198,000

จัดอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้แก่นักเรียนแกนนาต้านยา
เสพติด และผู้ที่เกี่ยวข้อง

12๐,๐๐๐

12๐,๐๐๐

12๐,๐๐๐

12๐,๐๐๐

12๐,๐๐๐

จ้างเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัย จานวน 2 คน

224,840

233,600

233,600

233,600

233,600

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติดและโทษของ
ยาเสพติดแก่นักเรียน
-จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

2564
(บาท)
198,000

2565
(บาท)
198,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนเป็น
สถานที่ปลอด
ยาเสพติดและมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันยาเสพติด
ให้โทษ
- มีข้อมูลกลุ่ม
เสี่ยงที่จัดจาแนก
อย่างเป็นระบบ
-นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน
ในการป้องกันตนเอง
จากภัยยาเสพติด
- นักเรียนแกนนา
ต้านภัยยาเสพติด
มีความรู้และ
จิตสานึกในการ
รณรงค์ป้องกันภัย
ยาเสพติด

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แห่ง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา
งานกิจการ
นักเรียน
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

-ประชาชนผู้มาใช้
ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
บริการได้รับความ
และเยาวชน
ปลอดภัย
สานักการศึกษา
-ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับการดูแล
รักษาและเฝ้าระวัง
ป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายหรือสูญหาย

๑๘๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

จัดซื้อและติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
เพิ่มเติมบริเวณสนาม
กีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อดูแลและรักษา
ทรัพย์สินทางราชการและ
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ และความ
ปลอดภัยของประชาชน
ผู้มาใช้บริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อและติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพิ่มเติมบริเวณ
สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จานวน 16 จุด/ปี

2561
(บาท)
500,000
(16 จุด)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
500,000
(16 จุด)

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานที่ราชการ
และทรัพย์สินของ
ทางราชการ ได้รับ
การดูแลรักษาอย่าง
ปลอดภัย
-ประชาชน ผู้มาใช้
บริการมีความ
ปลอดภัย

ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
สานักการศึกษา

๑๘๑

3. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬา นันทนาการและกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
3.4 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
2561
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000

ตรวจสุขภาพอนามัยและ
ทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกายของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ

192,500

230,000

230,000

230,000

230,000

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน
ครู และบริเวณชุมชน
โดยรอบโรงเรียน

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

คัดแยกขยะใน
โรงเรียน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะให้
ถูกสุขลักษณะ

-จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
นักเรียนให้มีความรู้ในการคัด
แยกขยะและนามาใช้ใหม่ให้
ถูกวิธี รวมทั้งประดิษฐ์ของใช้
จากเศษวัสดุเหลือใช้
-จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดเก็บและคัดแยกขยะ

2

พัฒนาสุขภาพ
อนามัยของ
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนทุกคนให้
สมบูรณ์แข็งแรง

3

โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อเฝ้าระวัง แก้ปัญหา
และส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียน

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนสามารถ
คัดแยกขยะให้ถูก
สุขลักษณะและ
สามารถประดิษฐ์
ของใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ซึ่งทา
ให้ปริมาณขยะ
ลดลง
นักเรียนและ
บุคลากรภายใน
โรงเรียนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง

ร.ร.ท.ศรีสุพรรณ
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ทั้ง 11
แห่ง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา
นักเรียนและ
ร.ร.ท.ท่าสะต๋อย
บุคลากรของ
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียนมีสุขภาพดี โรงเรียน
และโรงเรียนมี
สานักการศึกษา
สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ

๑๘๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

ป้องกันยุงลาย
และควบคุม
ไข้เลือดออก
(สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา)
จ้างเหมาดูแลและ
กาจัดปลวกใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนคร
เชียงใหม่

เพื่อดูแลสุขภาพของ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนให้ปลอดภัยจาก
การเป็นโรคไข้เลือดออก

5

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันยุงลายและโรค
ไข้เลือดออกให้แก่นักเรียน
ครู ชุมชนบริเวณรอบ
โรงเรียน

เพื่อป้องกันและกาจัด
จ้างเหมากาจัดปลวกใน
ปลวกในสถานศึกษาสังกัด โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เทศบาลนครเชียงใหม่
เชียงใหม่ ทั้ง 11 และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่

2561
(บาท)
5,000

2562
(บาท)
5,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,000

510,000

510,000

510,000

2564
(บาท)
5,000

2565
(บาท)
5,000

510,000

510,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียน และ
บุคลากรภายใน
โรงเรียนปลอดภัย
จากการเป็นโรค
ไข้เลือดออก

ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีอาคาร
ที่มีความทนทน
แข็งแรง ปราศจาก
ปลวกและแมลงที่
ทาลายโครงสร้าง
และทรัพย์สิน
อาคาร

งานโรงเรียน
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

๑๘๓

4. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
4.1 กลยุทธ์ : การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
(สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทและศักยภาพของ
นักเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น การเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน กิจกรรม
ของสภานักเรียน ฯลฯ

2561
(บาท)
41,000

2562
(บาท)
41,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
41,000

2564
(บาท)
41,000

2565
(บาท)
41,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีบทบาท
และศักยภาพตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

-ร.ร.ท.ศรีสุพรรณ
-ร.ร.ท.ดอกเงิน
-ร.ร.ท.ศรีปิงเมือง
-ร.ร.ท.พวกช้าง
-ร.ร.ท.เชียงยืน
สานักการศึกษา

๑๘๔

4. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
4.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อให้กรรมการ
สถานศึกษาได้มีโอกาส
กาหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนตามความต้องการ
ของท้องถิ่น

จัดประชุมกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ทั้ง 11 แห่ง

เพื่อชี้แจงแนวทางและทิศ
ทางการพัฒนาโรงเรียนและ
นโยบายของผู้บริหาร
เทศบาลในด้านการจัด
การศึกษารวมถึงเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้ปกครอง

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง
11 แห่ง

2

2561
(บาท)
65,000

2562
(บาท)
85,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
85,000

78,๐00

78,๐00

78,๐00

2564
(บาท)
85,000

2565
(บาท)
85,000

78,๐00

78,๐00

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมี
แนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนที่
เป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แห่ง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

โรงเรียนและ
ผู้ปกครอง
นักเรียนมี
ความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดี
ในการร่วมมือเพื่อ
พัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แห่ง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

๑๘๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้าน
การศึกษา กับ
องค์กร หน่วยงาน
สถาบันการศึกษา
อื่น

- เพื่อดาเนินการจัดทา
ความร่วมมือ ด้าน
การศึกษา กับองค์กร
หน่วยงาน
สถาบันการศึกษาอื่น
รวมถึงการทาบันทึก
ข้อตกลงกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
- เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในเรื่องการ
สร้างความร่วมมือ การ
ประสานงานและการให้
การสนับสนุนด้าน
การศึกษา
- เพื่อเป็นการสร้างภาคี
เครือข่าย ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการศึกษา
ของสานักการศึกษา
เทศบาลนครเชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการดังนี้
1. จุดประชุม/อบรม/
สัมมนา/ ศึกษาดูงานแก่ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. จัดทาความร่วมมือด้าน
การศึกษา กับองค์กร
หน่วยงาน สถาบันการศึกษาอื่น
3. ติดตามผลการดาเนินงาน
การจัดทาความร่วมมือ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.มีการดาเนินงาน หน่วย
ความร่วมมือด้าน ศึกษานิเทศก์
การศึกษากับองค์กร สานักการศึกษา
หน่วยงาน และ
สถาบันการศึกษา
อื่น รวมถึงการทา
บันทึกข้อตกลง
ด้านการศึกษา
กับหน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการสร้างความ
ร่วมมือ การ
ประสานงานและ
การให้ความสนับสนุน
3.สานักการศึกษา
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีภาคี
เครือข่ายในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน

๑๘๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
12,000
(2 ตู)้

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
12,000
(2 ตู)้

4.

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร
งานแผนและ
โครงการ
สานักการศึกษา

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน
4 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท

5

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร
ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน
12 ตู้

-

24,000
(4 ตู)้

-

24,000
(4 ตู)้

6.

จัดซื้อชุดโต๊ะ
ทางาน 3 ลิ้นชัก
เข้ามุมพร้อมโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ต่อข้าง
ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา

เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่
ชารุด

จัดซื้อชุดโต๊ะทางาน 3
ลิ้นชักเข้ามุมพร้อมโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ต่อข้าง จานวน
2 ชุด

-

-

15,000
(1 ชุด)

15,000
(1 ชุด)

2565
(บาท)
-

24,000
(4 ตู)้

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การจัดเก็บ
เอกสารทาง
ราชการ และ
เอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานแผนและ
โครงการ
สานักการศึกษา

การจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ฝ่ายการเงินฯ
สานักการศึกษา

มีสิ่งอานวยความ ฝ่ายการเงินฯ
สะดวกเอื้อต่อการ สานักการศึกษา
ปฏิบัติงาน

๑๘๗

4. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
4.3 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

บำรุงรักษำระบบ เพื่อบำรุงรักษำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลัง
พร้อมคลังข้อสอบ ข้อสอบในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อวิเครำะห์
ศักยภำพของโรงเรียน
สังกัดเทศบำลฯ

2

ป้องกันกำรทุจริต
ปลูกจิตสำนึกใน
สถำนศึกษำ
(สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ)
จ้ำงเหมำรักษำ
ควำมสะอำด
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

3

4

จ้ำงเหมำออกแบบ
และจัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์สนำม
กีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จ้ำงเหมำเอกชนบำรุงรักษำ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
คลังข้อสอบในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเพื่อวิเครำะห์
ศักยภำพของสถำนศึกษำใน
สังกัดเทศบำลฯ ทั้ง 1๑ แห่ง
และสำนักกำรศึกษำ
- เพื่อสร้ำงจิตสำนึกในกำร จัดอบรม/จัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันทุจริตคอรัปชั่น
สร้ำงจิตสำนึกในกำรป้องกัน
ให้แก่นักเรียน
กำรทุจริต

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

139,000

150,000

150,000

150,000

150,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนสังกัด
เทศบำลฯ ได้รับ
กำรบำรุงรักษำ
โปรแกรมของ
ระบบฯ

ฝ่ำยวิชำกำร
สำนักกำรศึกษำ

นักเรียนมี
จิตสำนึกในกำร
ป้องกันกำรทุจริต
คอรัปชั่นและ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

โรงเรียนสังกัด
เทศบำล 11 แห่ง
ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อให้สนำมกีฬำเทศบำล
นครเชียงใหม่มีควำม
สะอำดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

จ้ำงเหมำบุคลำกรเพื่อรักษำ
ควำมสะอำดภำยในสนำม
กีฬำเทศบำลนครเชียงใหม่
จำนวนประมำณ 23 คน

2,585,660

2,686,400

2,686,400

2,686,400

2,686,400 สนำมกีฬำเทศบำล ฝ่ำยกิจกรรม
นครเชียงใหม่มีควำม เด็กและเยำวชน
สะอำดเป็นระเบียบ สำนักกำรศึกษำ
เรียบร้อย

เพื่อจัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรของศูนย์เยำวชน
ประชำชน สนำมกีฬำ
เทศบำลนครเชียงใหม่

จ้ำงเหมำเอกชนดำเนินกำร
ออกแบบและจัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่ำงๆ เพื่อโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชำชนทั่วไป
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
ได้รับทรำบข่ำวสำร และเยำวชน
ของศูนย์เยำวชน สำนักกำรศึกษำ
ประชำชน สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

๑๘๘

ที่

โครงการ

5

ปรับปรุงพื้นสนำม
ฟุตบอล 1 สนำม
กีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงรั้วสนำม
ฟุตบอล 1 สนำม
กีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงกำแพง
ด้ำนหลังสนำมยิง
ปืน
ก่อสร้ำงโครงสร้ำง
และฐำนรองป้ำย
สกอร์บอร์ดพร้อม
ติดตั้งป้ำยสกอร์
บอร์ด

6

7
8

9

10

ปรับปรุงอัฒจรรย์
ไม่มีหลังคำสนำม
กีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงอัฒจรรย์
มีหลังคำสนำม
กีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรผู้ ปรับปรุงรั้วสนำมฟุตบอล 1
มำใช้บริกำรได้อย่ำงมี
สนำมกีฬำเทศบำลนคร
ประสิทธิภำพ
เชียงใหม่

-

-

เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรผู้
มำใช้บริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
เพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรของสนำมกีฬำ
เทศบำลนครเชียงใหม่

-

72,000

17,850,000

-

5,000,000

5,000,000

เพื่อสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ ปรับปรุงพื้นสนำมฟุตบอล 1
มำใช้บริกำรอย่ำงมี
สนำมกีฬำเทศบำลนคร
ประสิทธิภำพ
เชียงใหม่

ปรับปรุงกำแพงด้ำนหลัง
สนำมยิงปืน

ก่อสร้ำงป้ำยสกอร์บอร์ด
LED OUTDOOR FULL
COLOR ประกอบด้วย งำน
โครงสร้ำง และฐำนรำก งำน
จอ LED งำนระบบควบคุม
และส่งสัญญำณระบบไฟฟ้ำ
พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ
เพื่อสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ ปรับปรุงอัฒจรรย์ไม่มีหลังคำ
มำใช้บริกำรอย่ำงมี
ประกอบด้วย งำนพื้น ผนัง
ประสิทธิภำพ
ห้องน้ำ รำงระบำยน้ำ ไฟฟ้ำ
ทำสีภำยในและภำยนอก
เพื่อสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ ปรับปรุงอัฒจรรย์มีหลังคำ
มำใช้บริกำรอย่ำงมี
ประกอบด้วย งำนพื้น ผนัง
ประสิทธิภำพ
ห้องน้ำ รำงระบำยน้ำ ไฟฟ้ำ
ทำสีภำยในและภำยนอก

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
8,200,000

500,000

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

ประชำชนผู้ใช้บริกำร ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
มีควำมพึงพอใจมำก และเยำวชน
ขึ้น
สำนักกำรศึกษำ

-

-

-

-

-

ประชำชนผู้ใช้บริกำร ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
มีควำมพึงพอใจมำก และเยำวชน
ขึ้น
สำนักกำรศึกษำ
ประชำชนผู้ใช้บริกำร ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
ได้รับทรำบข่ำวสำร และเยำวชน
ถูกต้องชัดเจน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

-

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

-

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

๑๘๙

ที่

โครงการ

11

ก่อสร้ำงหลังคำ
ลำนจอดรถ
บริเวณหลัง
อัฒจรรย์มีหลังคำ

12

13
14
15

16

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้ำงหลังคำลำน
จอดรถบริเวณหลัง
อัฒจรรย์มีหลังคำ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้ำงหลังคำลำนจอดรถ
บริเวณหลังอัฒจรรย์มีหลังคำ
ขนำด 6.00 x 14.00 ม.
จำนวน 2 หลัง
(ตำมแบบแปลนของเทศบำลฯ)
รื้อถอนและติดตั้ง เพื่อสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ รื้อถอนและติดตั้งลู่วิ่งยำง
ลู่วิ่งยำงสังเครำะห์ มำใช้บริกำรอย่ำงมี
สังเครำะห์รอบบริเวณสนำม
รอบบริเวณสนำม ประสิทธิภำพ
ฟุตบอล 1
ฟุตบอล 1
ก่อสร้ำงทำง
เพื่อระบำยน้ำฝนบริเวณ ก่อสร้ำงทำงระบำยน้ำ
ระบำยน้ำบริเวณ โรงพลศึกษำ 3
บริเวณโรงพลศึกษำ 3
โรงพลศึกษำ 3
ก่อสร้ำงทำง
เพื่อระบำยน้ำฝนบริเวณ ก่อสร้ำงทำงระบำยน้ำ
ระบำยน้ำบริเวณ สนำมฟุตบอล 2
บริเวณสนำมฟุตบอล 2
สนำมฟุตบอล 2
ปรับปรุงสนำม
เพื่อสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ ปรับปรุงสนำมเทนนิสสนำม
เทนนิสสนำมกีฬำ มำใช้บริกำรอย่ำงมี
กีฬำเทศบำลนครเชียงใหม่
เทศบำลนคร
ประสิทธิภำพ
เช่น พื้นสนำม รั้ว ไฟส่อง
เชียงใหม่
สว่ำง ฯลฯ
ปรับปรุง
เพื่อสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ ปรับปรุงถนนลำดยำงแอส
ถนนลำดยำงแอส มำใช้บริกำรอย่ำงมี
ฟัลท์ติกภำยในสนำมกีฬำ
ฟัลท์ติกภำยใน
ประสิทธิภำพ
เทศบำลนครเชียงใหม่
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,๐๐๐

5,000,000

-

-

-

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

2,000,000

-

-

-

-

2,000,000

-

-

-

-

-

3,000,000

-

-

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น
ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น
ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

2,000,000

-

-

-

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนผู้ใช้บริกำร ฝ่ำยกิจกรรมเด็กและ
มีควำมพึงพอใจมำก เยำวชน สำนัก
ขึ้น
กำรศึกษำ

๑๙๐

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ปรับปรุงรั้วสนำมกีฬำ
เทศบำลนครเชียงใหม่ เช่น
ทำสี ซ่อมแซมรั้วที่เสียหำย
ฯลฯ
ก่อสร้ำงฐำนรองพร้อมติดตั้ง
เสำธงสนำมฟุตบอล 1
สนำมกีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่

1,000,000

-

-

-

-

1,000,000

-

-

-

-

เพื่อให้บริกำรประชำชนได้ ปรับปรุงและทำควำมสะอำด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แท้งค์น้ำ เช่น ซ่อมหลังคำ
แท้งค์ ล้ำงแท้งค์ เปลี่ยนหัว
กะโหลกดูดน้ำ เปลี่ยนสำร
กรองน้ำ ฯลฯ
เพื่อก่อสร้ำงสนำม
ก่อสร้ำงสนำมวอลเล่ย์บอล
วอลเล่ย์บอลชำยหำด
ชำยหำด จำนวน 1 สนำม
พร้อมอุปกรณ์ประจำ
พื้นสนำมเป็นทรำยตำม
สนำม
มำตรฐำน กกท. ควำมหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 0.40 ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่ำ 550 ตร.ม.
พร้อมรั้วอุปกรณ์ประจำ
สนำม และไฟฟ้ำส่องสว่ำง
(ตำมแบบแปลนนเทศบำลฯ)

1,000,000

-

-

-

-

946,500

-

-

ที่

โครงการ

17

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงรั้วสนำม
กีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่

เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรผู้ ปรับปรุงภูมิทัศน์สนำมกีฬำ
มำใช้บริกำรได้อย่ำงมี
เทศบำลนครเชียงใหม่
ประสิทธิภำพ

ก่อสร้ำงฐำนรอง
พร้อมติดตั้งเสำธง
สนำมฟุตบอล 1
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงแท้งค์น้ำ
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

เพื่อให้บริกำรประชำชน

18

19

20

21

ก่อสร้ำงสนำม
วอลเล่ย์บอล
ชำยหำดพร้อม
อุปกรณ์ประจำ
สนำม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้เกิดควำมสวยงำม
ของสนำมกีฬำเทศบำล
นครเชียงใหม่

2564
(บาท)
5,000,000

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนผู้ใช้บริกำร ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
มีควำมพึงพอใจมำก และเยำวชน
ขึ้น
สำนักกำรศึกษำ
รั้วสนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่ มีควำม
สวยงำมน่ำใช้บริกำร
ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

๑๙๑

ที่

โครงการ

22

จัดทำป้ำยชื่อ
อำคำรต่ำง ๆ
ภำยในสนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

เพื่ออำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชนผู้มำใช้
บริกำร

23

ปรับปรุงพื้นสนำม
และรั้วสนำมฟุตซอล
ด้ำนทิศตะวันออก
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สนำมฟุตบอล 1

เพื่ออำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชนผู้มำใช้
บริกำร

24

25

วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชนผู้มำใช้
บริกำร

ปรับปรุงพื้นสนำม เพื่อปรับปรุงพื้นสนำมเด็ก
เด็กเล่นสนำมกีฬำ เล่น ภำยในสนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เทศบำลนครเชียงใหม่
เชียงใหม่

2561
(บาท)
466,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

4,500,000

-

-

-

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงสนำมฟุตบอล 1 ดังนี้
-ติดตั้งโคมไฟสนำมและ
ระบบไฟฟ้ำ
-ติดตั้งระบบควบคุมกำรเปิดปิด

5,000,000

-

-

ปรับปรุงพื้นสนำมเด็กเล่น
สนำมกีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่ ได้แก่
- งำนรื้อถอนและติดตั้งเครื่อง
เล่นสนำม
-งำนก่อสร้ำงพื้น
-งำนติดตั้งคันหิน โดยรอบ
สนำมทั้ง 2 แห่ง
-งำนติดตั้งพื้นสนำมเด็กเล่น
ชนิดพื้นสังเครำะห์

-

-

1,800,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทำป้ำยชื่ออำคำรต่ำง ๆ ภำยใน
สนำมกีฬำเทศบำลนครเชียงใหม่
จำนวน 7 ป้ำย ได้แก่
- โรงพลศึกษำ 1 , 2 , 3
- สนำมฟุตบอล 1 , 2
- สนำมฟุตซอล
- สนำมยิงปืน
ปรับปรุงพื้นสนำมและรั้ว
สนำมฟุตซอลด้ำนทิศ
ตะวันออก พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
924 ตร.ม.

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

ประชำชน
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
ผู้ใช้บริกำรมีควำม และเยำวชน
พึงพอใจมำกขึ้น สำนักกำรศึกษำ

๑๙๒

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
3,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณใกล้
สนำมยิงปืน ได้แก่ เปลี่ยน
กระเบื้องหลังคำ ปูกระเบื้อง
พื้น เปลี่ยนประตูหน้ำต่ำง
เปลี่ยนสุขภัณฑ์ เปลี่ยน
ระบบสุขำภิบำลใหม่ ทำสี
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำใหม่
ฯลฯ (ตำมแบบแปลนของ
เทศบำลฯ)
ติดตั้งแผงกันกระสุนระยะยิง
50 ม. และถมดินแนวกัน
กระสุนระยะ 50 ม. บริเวณ
สนำมยิงปืน สนำมกีฬำ
เทศบำลนครเชียงใหม่

500,000

-

-

-

-

2,450,000

-

เพื่อให้สนำมฟุตบอลมี
จ้ำงเหมำดูแลและบำรุงรักษำ
สภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำง พืน้ หญ้ำภำยในสนำมฟุตบอล
มีประสิทธิภำพ
ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
67.5 ม. ควำมยำวไม่น้อย
กว่ำ 104 ม.

480,000

800,000

800,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำบริเวณ
โรงพลศึกษำ 2
และสนำมยิงปืน
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงห้องน้ำ
บริเวณใกล้สนำม
ยิงปืน สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

เพื่อแก้ปัญหำน้ำท่วมขัง
บริเวณโรงพลศึกษำ 2
และสนำมยิงปืน สนำม
กีฬำเทศบำลนครเชียงใหม่

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำบริเวณ
โรงพลศึกษำ 2 และสนำมยิง
ปืน สนำมกีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่ ควำมยำวไม่น้อย
กว่ำ 300 ม. (ตำมแบบ
แปลนของเทศบำลฯ)

เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ
บริเวณใกล้สนำมยิงปืนให้
อยู่ในสภำพดี ถูก
สุขลักษณะ รองรับผู้มำใช้
บริกำร

ติดตั้งแผงกัน
กระสุนระยะยิง
50 ม. และถมดิน
แนวกันกระสุน
ระยะ 50 ม.
บริเวณสนำมยิง
ปืน
จ้ำงเหมำดูแลและ
บำรุงรักษำพื้น
หญ้ำภำยในสนำม
ฟุตบอล

เพื่อให้ควำมปลอดภัยของ
สนำมยิงปืนเป็นไปตำม
มำตรฐำน

27

28

29

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

800,000

800,000

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

๑๙๓

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ปรับปรุงห้องน้ำใต้ถุน
อัฒจันทร์มีหลังคำ และ
สนำมเปตองภำยในสนำม
กีฬำเทศบำลนครเชียงใหม่

-

-

1,000,000

-

-

ประชำชน
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
ผู้ใช้บริกำรมีควำม และเยำวชน
พึงพอใจมำกขึ้น สำนักกำรศึกษำ

ปรับปรุงสำนักงำนศูนย์
เยำวชน – ประชำชนภำยใน
สนำมกีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่

-

-

500,000

-

-

ประชำชน
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
ผู้ใช้บริกำรมีควำม และเยำวชน
พึงพอใจมำกขึ้น สำนักกำรศึกษำ

-

-

2,000,000

-

-

ประชำชน
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
ผู้ใช้บริกำรมีควำม และเยำวชน
พึงพอใจมำกขึ้น สำนักกำรศึกษำ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

30

ก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำบริเวณ
โดยรอบภำยใน
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงห้องน้ำใต้
ถุนอัฒจันทร์มี
หลังคำ และ
สนำมเปตอง
ภำยในสนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุง
สำนักงำนศูนย์
เยำวชนประชำชนภำยใน
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำส่องสว่ำง
ภำยในสนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

เพื่อก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
บริเวณโดยรอบภำยใน
สนำมกีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำบริเวณ
โดยรอบภำยในสนำมกีฬำ
เทศบำลนครเชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงห้องน้ำใต้ถุน
อัฒจันทร์มีหลังคำ และ
สนำมเปตองภำยในสนำม
กีฬำเทศบำลนครเชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงสำนักงำน
ศูนย์เยำวชน – ประชำชน
ภำยในสนำมกีฬำเทศบำล
นครเชียงใหม่

31

32

33

เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรผู้ ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำส่อง
มำใช้บริกำรได้อย่ำงมี
สว่ำงภำยในสนำมกีฬำ
ประสิทธิภำพ
เทศบำลนครเชียงใหม่

2564
(บาท)
5,000,000

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชน
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
ผู้ใช้บริกำรมีควำม และเยำวชน
พึงพอใจมำกขึ้น สำนักกำรศึกษำ

๑๙๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

34

จัดกำรจรำจร
ภำยในบริเวณ
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

เพื่อให้กำรจัดกำรจรำจร
ภำยในบริเวณสนำมกีฬำ
เทศบำลนครเชียงใหม่
เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

35

ติดตั้งระบบพ่น
หมอกไอน้ำเพื่อ
ลดหมอกควันและ
ฝุ่นละลอง ภำยใน
บริเวณสนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นโยบำยจังหวัดเชียงใหม่
และรัฐบำล
-เพื่อลดปัญหำหมอกควัน
และฝุ่นละออง ภำยใน
สนำมกีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. มีแผงกั้นจรำจร ขนำด 1.5
เมตร จำนวน 150 อัน
2. มีป้ำยจรำจรสแตนเลส
ขำตั้งแบบแนวตั้ง พร้อม
ป้ำยขนำด 60x80 ซ.ม.
แบบล้อหมุน จำนวน 20 อัน
3. มีป้ำยจรำจรสแตนเลส
ขำตั้งแบบโค้ง พร้อมป้ำย
ขนำด45 ซ.ม. และป้ำย
แนวนอนขนำด 20x45 ซ.ม.
จำนวน 20 อัน
จัดซื้อและติดตั้งระบบพ่น
หมอกไอน้ำ จำนวน 3 จุด
โดยมีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงต่ำง ๆ เช่น
- ปั๊มน้ำ 8L 2.0 HP
จำนวน 3 ตัว
- ถังน้ำแบบพลำสติก
ขนำดควำมจุ 2,000ลิตร
จำนวน 3 ถัง
- ตัวกรองน้ำ จำนวน 9 ตัว
- หัวพ่นหมอกทองเหลือง
มีไส้กรอง จำนวน 300 หัว
- ชุดตู้ควบคุมระบบ
จำนวน 3 ชุด
- ท่อ HDPE 3/8”
จำนวน 350 ม.
- ข้อต่อตรงเกลียวนอก

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
422,500

-

370,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กำรจัดกำรจรำจร
ภำยในบริเวณ
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-หมอกควันและ
ฝุ่นละอองบริเวณ
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่ มี
ปริมำณลดลง
-ประชำชน
ผู้ใช้บริกำรสนำม
กีฬำเทศบำลนคร
เชียงใหม่ อยู่ใน
สภำวะอำกำศที่
เอื้อต่อกำรออก
กำลังกำย

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

๑๙๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
(ท่อ+ท่อ) จำนวน 300
ตัว
- ข้อต่อตรงเกลียวนอก
(ปั๊ม+ท่อ) จำนวน 18 ตัว
- ปิดปลำยขันน็อต
จำนวน 5 ตัว
- ข้องอข้อน็อต จำนวน
25 ตัว
- อุปกรณ์อื่นที่จำเป็น
พร้อมค่ำแรง ฯลฯ
มีเต็นท์นอน ขนำด 2 คน
นอน จำนวน 20 หลัง

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

25,000
(10 หลัง)

-

-

2565
(บาท)

36

จัดซื้อเต็นท์นอน
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อใช้ในกำรเดินทำงไป
นอกสถำนที่ของครูและ
นักกีฬำสังกัดเทศบำลฯ

37

จัดซื้อเก้ำอี้
พลำสติก
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อให้บริกำรประชำชนใน มีเก้ำอี้พลำสติกแบบมีพนัก
สนำมกีฬำเทศบำล
พิง จำนวน 400 ตัว
นครเชียงใหม่

40,000
(200 ตัว)

40,000
(200 ตัว)

-

-

-

38

จัดซื้อเก้ำอี้บุนวม
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อให้บริกำรประชำชนใน มีเก้ำอี้บุนวม จำนวน 100
สนำมกีฬำเทศบำล
ตัว
นครเชียงใหม่

-

-

-

40,000
(50 ตัว)

40,000
(50 ตัว)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครูและนักกีฬำมี
ควำม
สะดวกสบำย ใน
กำรเดินทำงไป
นอกสถำนที่เพื่อ
แข่งขันกีฬำ และ
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ
ประชำชนมีควำม
สะดวกสบำย ต่อ
กำรมำใช้บริกำร
สนำมกีฬำ
เทศบำล
นครเชียงใหม่

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

ประชำชนมีควำม
สะดวกสบำย ต่อ
กำรมำใช้บริกำร
สนำมกีฬำเทศบำล
นครเชียงใหม่

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

๑๙๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

39

จัดซื้อเก้ำอี้ไฟ
เบอร์กลำส
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

40

จัดซื้อและติดตั้ง
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
ขนำดมอเตอร์
150 วัตต์
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ
จัดซื้อและติดตั้ง
ถังเก็บน้ำ ขนำด
1,000 ลิตร
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-เพื่อให้บริกำรประชำชน
ในสนำมกีฬำเทศบำล
นครเชียงใหม่
-เพื่อรองรับกำรให้บริกำร
ประชำชนที่มำใช้บริกำร
บนอัฒจรรย์มีหลังคำ
และอัฒจรรย์ไม่มีหลังคำ
ภำยในสนำมกีฬำเทศบำล
นครเชียงใหม่
เพื่อให้บริกำรผู้มำใช้
บริกำร

41

เพื่อให้บริกำรผู้มำใช้
บริกำร

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
มีเก้ำอี้ไฟเบอร์กลำส จำนวน 4,700,000 4,700,000
5,031,350
6,141 ตัว
(2,000 ตัว) (2,000 ตัว)
(2,141 ตัว)
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนมีควำม
สะดวกสบำย ต่อ
กำรมำใช้บริกำร
สนำมกีฬำ
เทศบำล
นครเชียงใหม่

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชนสำนัก
กำรศึกษำ

มีปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนำด
มอเตอร์ 150 วัตต์ จำนวน
2 ชุด

46,000

-

-

-

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

มีถังเก็บน้ำ ขนำด 1,000
ลิตร จำนวน 2 ชุด

90,000

-

-

-

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

๑๙๗

ที่

โครงการ

42

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนำด 1
ตัน ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่ำ 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ
จัดซื้อรถยนต์
บรรทุก (ดีเซล)
ขนำด 4 ตัน 6 ล้อ
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อใช้ในกำรขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1
ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ
จำนวน 1 คัน

เพื่อใช้ในกำรบรรทุกของ
สำหรับจัดกิจกรรมของ
ฝ่ำยกิจกรรมเด็กและ
เยำวชนสำนักกำรศึกษำ

มีรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
ขนำด 4 ตัน 6 ล้อ
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ
4,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ
105 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

จัดซื้อโทรทัศน์
LED แบบ Smart TV
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ
จัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงเคลื่อนที่
ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบและ
ตำมอัธยำศัย
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อใช้ติดตั้งในห้องฟิตเนส มีโทรทัศน์ LED แบบ Smart
ชำยและหญิง
TV ระดับควำม 40 นิ้ว
จำนวน 4 เครื่อง

43

44

45

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้กำรปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน ในกำรจัดกิจกรรม
ภำยนอกสถำนที่เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิมำกยิ่งขึ้น

มีชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
แบบลำกจูง 15" 2 ทำง
แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย
450 วัตต์ PA Speaker
System 450W
จำนวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

35,400
(2 เครื่อง)

-

2564
(บาท)
896,000
(1 คัน)

2565
(บาท)
-

1,375,000

-

-

35,400
(2 เครื่อง)

-

-

-

-

10,000

-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กำรขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ สำหรับ
ใช้ในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ มี
ประสิทธิภำพ

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชนสำนัก
กำรศึกษำ

กำรบรรทุกของ
สำหรับจัด
กิจกรรมของฝ่ำย
กิจกรรมเด็กและ
เยำวชนสำนัก
กำรศึกษำมี
ประสิทธิภำพ
ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

กำรทำกิจกรรม
นอกสถำนที่
ร่วมกับชุมชนมี
ประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น

ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบและ
ตำมอัธยำศัย
สำนักกำรศึกษำ

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

๑๙๘

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ
ชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน
5 เครื่อง

-

650,000

-

-

เพื่อให้บริกำรประชำชน

มีโต๊ะปิงปองพร้อมเน็ต
จำนวน 4 ชุด

-

60,000
(2 ชุด)

-

เพื่อให้บริกำรประชำชน

มีกล่องอลูมิเนียมขอบลู่วิ่ง
กรีฑำ ควำมยำวประมำณ
400 ม. จำนวน 1 ชุด

-

500,000

-

-

ที่

โครงการ

46

จัดซื้อเครื่องเสียง
พร้อมติดตั้งในโรง
พลศึกษำ 2
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อใช้ประกำศ
ประชำสัมพันธ์ในโรงพล
ศึกษำ 2

มีเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด

47

จัดซื้อเครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟ้ำชนิด
อัตโนมัติ (AED)
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อรองรับกำรให้บริกำร
ประชำชนที่มำออกกำลัง
กำย

48

จัดซื้อโต๊ะปิงปอง
พร้อมเน็ต
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ
จัดซื้อกล่อง
อลูมิเนียมขอบลู่
วิ่งกรีฑำ
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ
จัดซื้อรถตัดหญ้ำ
แบบนั่งขับ
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

49

50

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อบำรุงรักษำสนำมหญ้ำ มีรถตัดหญ้ำแบบนั่งขับ
ให้อยู่ในสภำพดี
จำนวน 1 คัน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

ประชำชนที่มำใช้
บริกำรมีควำมพึงพอใจ
ในกำรให้บริกำร
ของสนำมกีฬำเทศบำล
นครเชียงใหม่

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

4,000,000

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

๑๙๙

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

มีเสำประตูฟุตซอล
5 คน เหล็กเหลี่ยม 3 นิ้ว
ขนำด 3x2 ม. จำนวน 1 ชุด

-

28,000

-

-

-

มีเสำวอลเล่ย์บอลเหล็กกลม 3
นิ้ว หนำ 3 ม.ม. ปรับระดับควำม
สูงได้ 4 ระดับ พร้อมเส้นสนำม
วอลเล่ย์บอลชำยหำดไนล่อน
ควำมกว้ำง 5-8 ซม. จำนวน
1 ชุด
มีเสำประตูโกว์ฟุตบอล
จูเนียร์ (7) จำนวน 2 ประตู

-

45,000

-

-

-

90,000

-

-

ที่

โครงการ

51

จัดซื้อเตียงเหล็ก
2 ชั้น ขนำด 3.5 ฟุต
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ
จัดซื้อเสำประตู
ฟุตซอล
ฝ่ำยกิจกรรม
เด็กและเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อใช้ในกำรเก็บตัวนักกีฬำ มีเตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนำด
สังกัดเทศบำลนครเชียงใหม่ 3.5 ฟุต จำนวน 40 หลัง

เพื่อให้นักกีฬำใช้ในกำร
ฝึกซ้อม

53

จัดซื้อเสำ
วอลเล่ย์บอล
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อให้นักกีฬำใช้ในกำร
ฝึกซ้อม

54

จัดซื้อเสำประตู
โกว์ฟุตบอล
จูเนียร์ (7)
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อให้นักกีฬำใช้ในกำร
ฝึกซ้อม

52
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งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000
(20 หลัง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักกีฬำมีอุปกรณ์
อำนวยควำม
สะดวกในกำร
ฝึกซ้อม ครบครัน
และมีคุณภำพ
นักกีฬำมีอุปกรณ์
อำนวยควำม
สะดวกในกำร
ฝึกซ้อม ครบครัน
และมีคุณภำพ

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

นักกีฬำมีอุปกรณ์
อำนวยควำม
สะดวกในกำร
ฝึกซ้อม ครบครัน
และมีคุณภำพ

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

นักกีฬำมีอุปกรณ์
อำนวยควำม
สะดวกในกำร
ฝึกซ้อม ครบครัน
และมีคุณภำพ

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
150,000
(20 หลัง)

2565
(บาท)
-

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

๒๐๐

ที่

โครงการ

55

จัดซื้อเบำะรองรับ
กระโดดสูง (เบำะ
ฟองน้ำหุ้มผ้ำใบ)
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ
จัดซื้อเครื่องออก
กำลังกำยภำยในร่ม
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อให้นักกีฬำใช้ในกำร
ฝึกซ้อม

มีเบำะรองรับกระโดดสูง
(เบำะฟองน้ำหุ้มผ้ำใบ)
จำนวน 1 ชุด

เพื่อรองรับกำรให้บริกำร
ประชำชนที่มำออกกำลัง
กำย

มีเครื่องออกกำลังกำย
ในร่ม จำนวน 26 รำยกำร

จัดซื้ออัฒจันทร์
พับเก็บได้
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชนสำนัก
กำรศึกษำ
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับสำนักงำน
ประมวลผล
แบบที่ 1
ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบและ
ตำมอัธยำศัย
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อให้บริการผู้มาใช้
บริการ

มีอัฒจันทร์พับเก็บได้ ขนำด
6 ม. ควำมสูง 4 ชั้น จำนวน 8 ชุด

56

57

58

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้บริกำรของ
มีคอมพิวเตอร์สำหรับงำน
ห้องสมุดศำลำแดงเป็นไป ประมวลผล แบบที่ 1
อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จำนวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
120,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

1,500,000

-

2,000,000

-

-

-

-

44,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักกีฬำมีอุปกรณ์
อำนวยควำม
สะดวกในกำร
ฝึกซ้อม ครบครัน
และมีคุณภำพ

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

ประชำชนที่มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจในกำร
ให้บริกำรของ
สนำมกีฬำ
เทศบำลนคร
เชียงใหม่

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรมีควำมพึง
พอใจมำกขึ้น

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชนสำนัก
กำรศึกษำ

-

-

ห้องสมุดศำลำ
แดงมีควำมพร้อม
ในด้ำนกำรค้นหำ
ข้อมูล และกำร
ให้บริกำรด้ำน
ICT เพิ่มมำกขึ้น
ส่งผลให้งำนมี
ประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น

ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบและ
ตำมอัธยำศัย
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

๒๐๑

ที่

โครงการ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

59

จัดซื้อโต๊ะม้ำนั่ง
หินอ่อน
ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบและ
ตำมอัธยำศัย
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อเพิ่มพื้นที่แห่งกำร
มีโต๊ะม้ำนั่งหินอ่อน จำนวน
เรียนรู้ และพื้นที่ในกำรจัด 4 ชุด ๆ ละ 2,500 บำท
กิจกรรมให้แก่เด็กด้อย
โอกำสบริเวณ
สวนสำธำรณะด้ำนหลัง
ตลำดต้นลำไย และเพื่อ
เพิ่มพื้นที่พักผ่อนให้แก่
ประชำชน

60

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนำด 1
ตัน ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่ำ 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบธรรมดำ
งำนธุรกำร
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อใช้ในกำรขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนำด 1 ตัน ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบธรรมดำ จำนวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000

523,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กและเยำวชน
ด้อยโอกำสรวมถึง
ประชำชนมีพื้นที่
ในกำรจัดกิจกรรม
อย่ำงเหมำะสม
สำมำรถใช้
ประโยชน์จำก
พื้นที่สวนสำธำรณะ
หลังตลำดต้น
ลำไยในกำรเป็น
แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งพักผ่อน
ได้มำกขึ้น

ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบและ
ตำมอัธยำศัย
สำนักกำรศึกษำ

กำรขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ สำหรับ
ใช้ในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ
มีประสิทธิภำพ

งำนธุรกำร
สำนักกำรศึกษำ

๒๐๒

ที่

โครงการ
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จัดซื้อรถโดยสำร
ขนำด12 ที่นั่ง
(ดีเซล) ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่ำ 2,400 ซีซี
งำนธุรกำร
สำนักกำรศึกษำ
จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล)
งำนธุรกำร
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อรับ-ส่งเจ้ำหน้ำที่ไป
ปฏิบัติหน้ำที่นอกสถำนที่

62

63

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผล
แบบที่ 1
หน่วย
ศึกษำนิเทศก์
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อใช้ในกำรติดต่อ
ประสำนงำน ขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ ของสำนัก
กำรศึกษำ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อรถโดยสำรขนำด12 ที่
นั่ง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
จำนวน 11 คันๆ ละ
1,214,000 บำท

มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1
ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่ำ 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ
จำนวน 1 คัน
เพื่อใช้ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัด จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จ้ำงภำครัฐระบบ (e-GP) สำหรับงำนประมวลผลแบบ
ระบบบัญชี (e-LAAS)
ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
และรำยงำนผลเบิก
จ่ำยเงินในระบบ (ePLAN) และทดแทน
ของเดิมที่ชำรุด
-เพื่อในกำรบันทึกข้อมูล
และกำรประมวลผลต่ำง ๆ

13,354,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

868,000

-

-

-

สำนักกำรศึกษำมี งำนธุรกำร
ยำนพำหนะเพื่อ สำนักกำรศึกษำ
ใช้ในกำรติดต่อ
ประสำนงำน และ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์
เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

22,000
(1 เครื่อง)

-

-

-

-

มีสิ่งอำนวยควำม หน่วย
สะดวกเอื้อต่อกำร ศึกษำนิเทศก์
ปฏิบัติงำน
สำนักกำรศึกษำ

2561
(บาท)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กำรออก
งำนธุรกำร
ปฏิบัติงำนนอก
สำนักกำรศึกษำ
สถำนที่
ได้รับควำมสะดวก
มีประสิทธิภำพ

๒๐๓

ที่

โครงการ

64

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผล
แบบที่ 1
ฝ่ำยกำรเงินฯ
สำนักกำรศึกษำ

65

จัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 VA
หน่วย
ศึกษำนิเทศก์
สำนักกำรศึกษำ

66

จัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 VA
ฝ่ำยกำรเงินฯ
สำนักกำรศึกษำ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐระบบ (e-GP)
ระบบบัญชี (e-LAAS)
และรำยงำนผลเบิก
จ่ำยเงินในระบบ (ePLAN) และทดแทน
ของเดิมที่ชำรุด
-เพื่อในกำรบันทึกข้อมูล
และกำรประมวลผลต่ำง ๆ
เพื่อใช้ในกำรสำรองไฟฟ้ำ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงำนประมวลผลแบบ
ที่ 1 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ
22,000 บำท

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 VA จำนวน 1
เครื่อง

เพื่อใช้ในกำรสำรองไฟฟ้ำ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนำด 800 VA จำนวน 4
เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

3,200

-

-

5,000
(2 เครื่อง)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
44,000
(2 เครื่อง)

2565
(บาท)
-

-

-

-

กำรป้องกันข้อมูล
สูญหำยกรณี
ไฟฟ้ำขัดข้อง
มีประสิทธิภำพ

หน่วย
ศึกษำนิเทศก์
สำนักกำรศึกษำ

-

5,000
(2 เครื่อง)

-

กำรป้องกันข้อมูล
สูญหำยกรณี
ไฟฟ้ำขัดข้อง
มีประสิทธิภำพ

ฝ่ำยกำรเงินฯ
สำนักกำรศึกษำ

กำรบันทึกข้อมูล ฝ่ำยกำรเงินฯ
กำรจัดพิมพ์ และกำร สำนักกำรศึกษำ
ประมวลผลเอกสำร
ทำงรำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ

๒๐๔

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
8,900

งบประมาณ
2563
(บาท)
8,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง

7,900

-

-

-

เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน

มีโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 ตัว

2,200

-

-

เพื่อเพิ่มคุณภำพกำร
ให้บริกำรของห้องสมุด
ประชำชนศำลำแดงให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

มีโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 ตัว

-

-

4,600

-

ที่

โครงการ

67

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED
ขำวดำ ชนิด
Network แบบที่
1 (28 หน้ำ/
นำที)
ฝ่ำยกำรเงินฯ
สำนักกำรศึกษำ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
(Inkjet)
หน่วย
ศึกษำนิเทศก์
สำนักกำรศึกษำ
จัดซื้อโต๊ะวำง
คอมพิวเตอร์
ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบฯ

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำร

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขำวดำ ชนิด
Network แบบที่ 1 (28
หน้ำ/นำที) จำนวน 2
เครื่องๆละ 8,900 บำท

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำร

70

จัดซื้อโต๊ะวำง
คอมพิวเตอร์
สำหรับห้องสมุด
ประชำชน
ศำลำแดง

71

จัดซื้อตู้เก็บ
เพื่อใช้เก็บเอกสำรให้เป็น
เอกสำรบำนเลื่อน ระเบียบเรียบร้อย
กระจก 4 ฟุต
ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบฯ

68

69

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มีตู้เก็บเอกสำรบำนเลื่อน
กระจก 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำง
รำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ

ฝ่ำยกำรเงินฯ
สำนักกำรศึกษำ

-

กำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำง
รำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ

หน่วยศึกษำนิเทศก์
สำนักกำรศึกษำ

-

-

มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
ที่เอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำน

ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบฯ
สำนักกำรศึกษำ

-

5,000

-

ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ฝ่ำยกำรศึกษำ
ประชำชนศำลำแดง นอกระบบฯ
มีควำม
สำนักกำรศึกษำ
สะดวกสบำย

-

-

-

มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
ที่เอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำน

ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบฯ
สำนักกำรศึกษำ

๒๐๕

2561
(บาท)
4,400

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

มีชั้นวำงแฟ้มตั้ง 20 ช่อง
จำนวน 1 ตัว

4,500

-

-

-

-

เพื่อให้บริกำรประชำชน

มีเครื่องปรับอำกำศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนำด 30,000 บีทียู
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ
37,000 บำท

74,000

-

-

-

-

เพื่อให้บริกำรประชำชน

มีเครื่องปรับอำกำศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนำด 18,000 บีที
จำนวน 2 เครื่อง

-

-

57,200

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

72

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสำรบำนเลื่อน
ทึบ 4 ฟุต
ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบฯ
จัดซื้อชั้นวำงแฟ้ม
ตั้ง 20 ช่อง
ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบฯ
จัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนำด
30,000 บีทียู
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
จัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนำด
18,000 บีทียู
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน

เพื่อใช้เก็บเอกสำรให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

มีตู้เก็บเอกสำรบำนเลื่อนทึบ
4 ฟุต จำนวน 1 ตู้

เพื่อใช้เก็บแฟ้มเอกสำรให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย

73

74

75

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
ที่เอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำน

ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบฯ
สำนักกำรศึกษำ

มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
ที่เอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำน
ประชำชน ได้รับ
ควำมสะดวกสบำย
ขณะมำติดต่อ
รำชกำร

ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบฯ
สำนักกำรศึกษำ

ประชำชน ได้รับ
ควำม
สะดวกสบำย
ขณะมำติดต่อ
รำชกำร

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

๒๐๖

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
46,000

-

-

64,800

-

เพื่อใช้ทำควำมสะอำด
มีเครื่องดูดฝุ่น ขนำด 15 ลิตร
อำคำรสถำนที่ ให้มีควำม จำนวน 1 เครื่อง
สะอำด ถูกสุขลักษณะ
เหมำะสมต่อกำรให้บริกำร
ประชำชน

-

-

13,000

เพื่อใช้ทำควำมสะอำด
มีเครื่องดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร
อำคำรสถำนที่ ให้มีควำม จำนวน 1 เครื่อง
สะอำด ถูกสุขลักษณะ
เหมำะสมต่อกำรให้บริกำร
ประชำชน

-

-

14,000

ที่

โครงการ

76

จัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนำด
13,000 บีทียู
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
จัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนำด
24,000 บีทียู
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
ขนำด 15 ลิตร
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

เพื่อให้บริกำรประชำชน

มีเครื่องปรับอำกำศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนำด 13,000 บีทียู
จำนวน 2 เครื่อง

เพื่อให้บริกำรประชำชน

มีเครื่องปรับอำกำศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนำด 24,000 บีทียู
จำนวน 2 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
ขนำด 25 ลิตร
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

77

78

79

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชำชน ได้รับ
ควำมสะดวกสบำย
ขณะมำติดต่อ
รำชกำร

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

ประชำชน ได้รับ
ควำมสะดวกสบำย
ขณะมำติดต่อ
รำชกำร

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

-

อำคำรสถำนที่ ให้
มีควำมสะอำด
ถูกสุขลักษณะ
เหมำะสมต่อกำร
ให้บริกำร
ประชำชน
อำคำรสถำนที่ ให้
มีควำมสะอำด
ถูกสุขลักษณะ
เหมำะสมต่อกำร
ให้บริกำร
ประชำชน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

๒๐๗

ที่

โครงการ
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จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผลแบบที่
1
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผล
แบบที่ 1
ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบ
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
ประมวลผลแบบที่
2 ฝ่ำยแผนงำน
และโครงกำร
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
สำหรับกระดำษ
ขนำด A3
ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบ

81

82

83

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
44,000

เพื่อในกำรบันทึกข้อมูล
มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
และกำรประมวลผลต่ำง ๆ ประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน 4 เครื่อง

-

44,000
(2 เครื่อง)

เพื่อในกำรบันทึกข้อมูล
มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
และกำรประมวลผลต่ำง ๆ ประมวลผล แบบที่ 2
จำนวน 1 เครื่อง

-

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำร

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อในกำรบันทึกข้อมูล
มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
และกำรประมวลผลต่ำง ๆ งำนประมวลผลแบบที่ 1
จำนวน 2 เครื่อง

มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
สำหรับกระดำษขนำด A3
จำนวน 3 เครื่อง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
ที่เอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำน

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
ที่เอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำน

ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบ
สำนักกำรศึกษำ

-

-

มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
ที่เอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำน

ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำรสำนัก
กำรศึกษำ

-

-

กำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำง
รำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ

ฝ่ำยกำรศึกษำ
นอกระบบ
สำนักกำรศึกษำ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

44,000
(2 เครื่อง)

-

30,000

-

23,700

-

๒๐๘

ที่

โครงการ

84

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED
ขำวดำ
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สี
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED
สี ชนิด Network
แบบที่ 1 ของฝ่ำย
แผนงำนและ
โครงกำร
จัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 VA
ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน

85

86

87

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
9,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำร

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขำวดำ จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำร

มีเครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี
จำนวน 1 เครื่อง

-

17,000

-

-

เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ์
เอกสำร

มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1
จำนวน 1 ชุด

-

10,000

-

-

-

5,000

เพื่อใช้ในกำรสำรองไฟฟ้ำ มีเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 800 VA จำนวน 2
เครื่องๆ ละ 2,500 บำท

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำง
รำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

-

กำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำง
รำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชนสำนัก
กำรศึกษำ

-

-

กำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำง
รำชกำร และ
เอกสำรอื่น ๆ
มีคุณภำพ

ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำรสำนัก
กำรศึกษำ

-

-

กำรป้องกันข้อมูล
สูญหำยกรณี
ไฟฟ้ำขัดข้อง
มีประสิทธิภำพ

ฝ่ำยกิจกรรมเด็ก
และเยำวชน
สำนักกำรศึกษำ

๒๐๙

ที่

โครงการ

88

จัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 VA
ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในกำรสำรองไฟฟ้ำ มีเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 800 VA สำมำรถสำรอง
ไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จำนวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
2,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กำรป้องกันข้อมูล
สูญหำยกรณี
ไฟฟ้ำขัดข้อง
มีประสิทธิภำพ

ฝ่ำยแผนงำนและ
โครงกำรสำนัก
กำรศึกษำ

๒๑๐

4. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
4.4 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

จัดหาและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
และพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการศึกษาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
ครอบคลุมทั้งด้านบริหาร
วิชาการ ด้านบริหารทั่วไป
ด้านบริหารงาน บุคคล
และด้านบริหาร
งบประมาณ ให้เป็น
โรงเรียนนวัตกรรมการ
บริหาร โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLDInnovation School) อัน
จะนาไปสู่การปฏิรูป
การศึกษาเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่
(New Economy
Model) ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ ดังนี้
-ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 1
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่
1
-เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA
-ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ
-ค่าดูแลระบบ และติดตาม
การใช้งาน
-ค่าติดตั้งและอุปกรณ์
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมการใช้
งาน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,400,000
(12 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
นวัตกรรมการ
บริหารจัด
การศึกษาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นโรงเรียน
นวัตกรรมการ
บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLDInnovation
School)

โรงเรียนในสังกัด
11 แห่ง
ฝ่ายกิจการ
โรงเรียน
สานักการศึกษา

๒๑๑

2561
(บาท)
211,700

2562
(บาท)
220,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
220,000

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้แก่โรงเรียน
สังกัดเทศบาล จานวน 11
แห่ง

184,800

184,800

184,800

184,800

-

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต จัดทาและ
ออกแบบสื่อด้วย
คอมพิวเตอร์แก่นักเรียน

10,000

10,000

10,000

10,000

5,200

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

พัฒนาการเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
นักเรียน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียน
(สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับความรู้ด้านวิชาการ
จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ในการ
แสวงหาความรู้

จัดกิจกรรมและอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้น
ข้อมูล การจัดทาเว็บไซต์
และออกแบบสื่อเทคโนโลยี
ส่งเสริมการจัดอบรมวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ (ICT)

-เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
-เพื่อให้โรงเรียนฯ
มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพสาหรับให้
นักเรียนได้ไช้เรียนรู้

3

4

บริการสารสนเทศ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
IT
การใช้คอมพิวเตอร์และ
(สนับสนุน
สารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา)

2564
(บาท)
220,000

2565
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีความรู้
ด้านวิชาการและ
สามารถนาความรู้
นั้นไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์
ต่างๆในชีวิตจริง
ได้อย่างเหมาะสม

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แห่ง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

-มีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ
สาหรับให้นักเรียน
ได้ไช้เรียนรู้
-นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัย
และทันต่อ
เหตุการณ์
นักเรียนมีทักษะ
การใช้
คอมพิวเตอร์อย่าง
ถูกต้องและ
สร้างสรรค์

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล ๑๑ แห่ง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

ร.ร.ท.หมื่นเงินกอง
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา

๒๑๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

จัดซื้อและติดตั้ง
ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT
จัดซื้อและติดตั้ง
ชุดโปรแกรมช่วย
สอนและสร้าง
เสริมสาหรับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ
(Smart
classroom)

เพื่อให้การเรียนการสอน
ห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT สาหรับ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาระบบการเรียน
การสอนของสถานศึกษา
ในสังกัดโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น

6

7

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
จานวน 120 ชุด

จัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรม
ช่วยสอนและเสริมสร้าง
สาหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)
สาหรับห้องเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 และห้องเรียนพิเศษ
ต่างๆ ในโรงเรียนสังกัด
ทั้ง 11 แห่ง จานวน 136 ชุด
พัฒนาคุณภาพ
- เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
จัดซื้อชุดอุปกรณ์ตาม
การศึกษาด้วย
การพัฒนาคุณภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพ
เทคโนโลยี
การศึกษาโดยใช้
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ DLTV จานวน
DLTV
1 ชุด ประกอบด้วย
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 1. โทรทัศน์แอลอีดี ขนาดไม่
เด็กแรกเกิด 0 – 5 ปี มี ต่ากว่า 55 นิ้ว
พัฒนาการสมวัย ครูผู้ดูแล 2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์
เด็กมีความรู้ มีทักษะใน
ผ่านดาวเทียม
การดูแลเด็กถูกต้องสร้าง 3. เครื่องรับสัญญาณภาพ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง ดาวเทียม IRD
มีคุณภาพเท่าเทียมกัน

2561
(บาท)
52,800
(24 ชุด)

2562
(บาท)
52,800
(24 ชุด)

งบประมาณ
2563
(บาท)
52,800
(24 ชุด)

228,000
(12 ชุด)

-

-

1,488,000
(62 ชุด)

-

30,700

30,700

-

2564
(บาท)
52,800
(24 ชุด)

2565
(บาท)
52,800
(24 ชุด)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง
-งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
สานักการศึกษา
1,488,000 นักเรียนได้รับการ โรงเรียนสังกัด
(62 ชุด) พัฒนาระบบการ เทศบาลฯ
เรียนการสอนโดย 11 แห่ง
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ ฝ่ายกิจการโรงเรียน
ทันสมัยและกระตุ้น สานักการศึกษา
ให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นใน
การเรียนมากขึ้น
-

โรงเรียนมีโปรแกรม
สาหรับพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT
ที่ทันสมัย

ศูนย์พัฒนาเด็ก มี
อุปกรณ์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
DLTV เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอนและครู
ผู้ดแู ลเด็ก มีความรู้
ทักษะ ในการจัด
การศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง สร้างโอกาส
ทางการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพเท่าเทียม
กัน

งานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ)
สานักการศึกษา

๒๑๓

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

8

จัดซื้อกระดาน
แสดงผลแบบ
อินเตอร์แอคทีฟ
(Active Board)
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง
และงานการศึกษา
ปฐมวัย
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อพัฒนาระบบการเรียน มีกระดานแสดงผลแบบ
การสอนของสถานศึกษา อินเตอร์แอคทีฟ (Active
ในสังกัดโดยใช้สื่อ
Board) จานวน 48 เครื่อง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น

9

จัดซื้อกระดาน
แสดงผลแบบ
อินเตอร์แอคทีฟ
(Active Board)
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 11 แห่ง

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้นใน
การเรียนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สาหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)

มีกระดานแสดงผลแบบ
อินเตอร์แอคทีฟ (Active
Board) สาหรับห้องเรียน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่
5 – 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 และห้องเรียน
พิเศษต่าง ๆ โรงเรียนใน
สังกัด ทั้ง 11 แห่ง
จานวน 62 เครื่อง

2561
(บาท)
1,212,000
(12 เครื่อง)

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,212,000
(12 เครื่อง)

-

-

8,060,000

2564
(บาท)
1,212,000
(12 เครื่อง)

-

ผลทีค่ าดว่า
2565
จะได้รบั
(บาท)
1,212,000 ระบบการเรียน
(12 เครื่อง) การสอน มีความ
ทันสมัย
และนักเรียนได้รับ
การเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 11 แห่ง,งานการศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดมี โรงเรียนสังกัด
ระบบการจัดการเรียน เทศบาล 11 แห่ง
การสอนที่มี
สานักการศึกษา
ประสิทธิภาพ
และทาให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น

๒๑๔

บทที่ 5
การติดตามและประเมินผล
การนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
…………………………..
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่
การติดตาม เป็นกระบวนการในการตรวจสอบระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ในแผนงาน/โครงการหรือไม่ ตลอดจนพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการใช้ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรว่า เป็ น ไปด้ ว ยความเหมาะสมมากน้ อ ยเพี ย งใด อยู่ ภ ายใต้
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ เป็นต้น
การประเมิน ผลเป็ น กระบวนการในการตรวจสอบผลที่เ กิ ดขึ้น จริง จากการดาเนิน กิจ กรรม ตาม
แผนงาน/โครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค ความสาเร็จ และความล้มเหลวของการนาแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
วิธีการติดตามและประเมินผล
1. จัดทาแบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบและกรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งให้ สานักการศึกษา
2. จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการส ารวจ เช่ น แบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ การติดตามค่าใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ (e-plan) เป็นต้น
3. เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงดาเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล (ข้อ 1 และ ข้อ 2) แล้ว
ตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้
ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการวางแผนการดาเนินการในปีถัดไป
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาในการดาเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ประจาปี
สามารถแสดงข้อมูลแผนการดาเนินงานได้ดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
2. ประมวลผลการติ ด ตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
3. จัดทาสรุปรายงานสรุป การ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพัฒนาการศึกษา
4. เผยแพร่ ร ายงานสรุ ป การ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพัฒนาการศึกษาประจาปี

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 สานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
………………………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นางเพ็ญศรี
2. นางสาวจิรภา
3. นายธัชพล
4. นายวุฒิศักดิ์
5. นายณภัทร
6. นางเยาวเรศ
7. นายวรเชษฐ์
8. นางพิรุณ
9. นางสาคร
10. นายอานวย
11. นายศุรพงศ์
12. นายวิโรจน์
13. นายสุนทร
14. นางพิมพ์ทอง
15. นายมานิตย์
16. นายสว่าง
17. นางลัดดาวัลย์
18. นายบุญชู
19. นางสุภาพร
20. นายสุเวช
21. นายพิเชษฐ์

ประดับสุข
ญาณสาร
อภิรติมัย
คาปันติ๊บ
ประเสริฐดี
บุญถม
ไชยหล้า
กิ่งสุวรรณพงศ์
ตั้งมั่นสถาพร
รัตนมงคล
พงศ์เดชขจร
เล็กกิจเจริญชัย
ยามศิริ
สิทธิปัญญา
ขันธสีมา
หมื่นแสน
นิ่มเจริญ
วงค์รักษ์
แสนสุข
สุภาษิต
มากโพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ท.วัดเกตการาม
ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ท.วัดท่าสะต๋อย
ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ท.วัดกู่คา
ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ท.วัดศรีดอนไชย
ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ท.วัดศรีสุพรรณ
ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ท.ดอกเงิน
ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ท.วัดป่าแพ่ง
ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ท.วัดศรีปิงเมือง
ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ท.วัดพวกช้าง
ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ท.วัดเชียงยืน
ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ท.วัดหมื่นเงินกอง
ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
/ ผู้ไม่มาประชุม...

-2–
ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายพิเชษฐ์ มากโพ - กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า
ตามที่คาสั่ งเทศบาลนครเชีย งใหม่ ที่ 0408/2560 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 แต่งตั้งให้ ท่านเป็ น
คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ และได้เชิญคณะกรรมการทุกท่านมาประชุมวันนี้ก็เพื่อพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ในการมาประชุมในครั้งนี้ บัดนี้ถึงเวลาที่จะเปิดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษาของเทศบาล
นครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 และสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่ านประธานตามคาสั่ง
ข้างต้นดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป
นางเพ็ญศรี ประดับสุข ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประธาน
ที่ประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
ประธานฯ – เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่าน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนและ
ประสานแผนการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อให้การ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงอาศัยอานาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับเปลี่ยนจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนา
การศึกษาสามปีเป็น “แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี” โดยซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติดังนี้
/1.ให้กอง/สานักการศึกษา...

-31. ให้ ก อง/ส านั ก การศึ ก ษาฯ น าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา (พ.ศ.2560 – 2563) และ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) มาปรับปรุงเป็นแผนพัฒ นาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564)
2. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
3. ให้ กอง/ส านั ก การศึกษาฯ ส่ งแผนพัฒ นาการศึกษาสี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ให้ กองวิช าการและ
แผนงานเพื่อนาไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ต่อไป
ส่ ว นรายละเอี ย ดการด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษามอบผู้ อ านวยการส านั ก การศึ ก ษา
ในฐานะเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ต่อไป
เลขานุการที่ประชุมฯ - เรียนคณะกรรมการการศึกษาทุกท่าน สาหรับแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา สี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) ตามที่ท่านประธานกรรมการได้นาเรียนไปแล้วนั้น ซึ่งในส่วนแนวทางการปฏิบัติข้อที่ 1 สานัก
การศึกษาได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560 -2563) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาเป็นที่เรียบร้อ ยแล้ว บัดนี้ สานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ.2559 – 2561) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาและ
พั ฒ นาเทศบาลเชี ย งใหม่ ใ นช่ ว ง 4 ปี โดยมี ค วามสอดคล้ อ งและตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ในการนี้จึงใคร่ขอให้ท่านคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามที่ได้แจกให้ท่านเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมฯ – มีมติเห็นชอบในร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559 - 2561)
และฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ที่เกี่ย วข้อง ในล าดับ ต่อไปของแผนพัฒ นาการศึกษาสี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลนคร
เชียงใหม่
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ฯ – เทศบาลนครเชี ย งใหม่ จะได้ น าเสนอนายกเทศมนตรี เ พื่ อ อนุ มั ติ แ ละประกาศใช้
และจะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ฯ – เทศบาลนครเชี ย งใหม่ จะได้ น าเสนอนายกเทศมนตรี เ พื่ อ อนุ มั ติ แ ละประกาศใช้
และจะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
/ระเบียบวาระ...

-4ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี ประธานฯ - กล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ ...........................................ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางธัชชา ชนินทร์วณิชย์)

ลงชื่อ .......................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายพิเชษฐ์ มากโพ)

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
ขั้นที่ 1 ปัญหา
1. พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
2. พัฒนาการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพ
3. การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
5. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6. การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
7. จัดการศึกษาแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
8. จัดหาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีพเพื่อสามารถประกอบอาชีพได้
9. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
12. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
13. นักเรียนมีสุขภาพ สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์
14. พัฒนาทักษะด้านกีฬา
15. พัฒนาศักยภาพครู
16. จัดตั้งสภาเยาวชน
17. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
18. นักเรียนมีพัฒนาการตามวัย
19. การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
20. การจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับจังหวัด
21. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
22. ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
23. การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขั้นที่ 2 กลยุทธ์ (แนวทาง)
1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ = 1
2. ส่งเสริมและจัดการศึกษาภาคบังคับในระบบโรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ = 2+9
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) = 8
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ = 3
5. ส่งเสริมและจัดการแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = 6+7
6. การจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น = 20
7. เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมในด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา = 9
8. เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา = 11+19
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬา นันทนาการ ด้านต่างๆอย่างหลากหลาย = 14
10. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น หรื อ องค์ ก รหรื อ กลุ่ ม ประชาชน เพื่ อ การ
ดาเนินงานด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม = 16

11. เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ง
เสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินสาธารณะ = 10+12
12. ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน = 13+18
13. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการ
= 22+23
14. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน = 21
15. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านการศึกษา = 15+17
16. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ = 4+5
ขั้นที่ 3 ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม = 1+2+3+4+5
2. บารุงรักษา ส่งเสริม ถ่ายทอด และอนุรักษ์ สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น = 6+7+8
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน = 9+10+11+12
4. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ = 13+14+15+16
ขั้นที่ 4 พันธกิจ
1. การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมี
คุณภาพ = 1
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = 1
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อการปลูกฝังจิตสานึกให้อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น = 2
4. ส่ ง เสริ ม กี ฬ า นั น ทนาการให้ กั บ เด็ ก เยาวชนและประชาชน เพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และห่างไกลจากยาเสพติด = 3
5. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ = 4
6. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต = 4
ขั้นที่ 5 วิสัยทัศน์
1. จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศั ย เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = 1+2
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านกีฬา อาชีพ = 4+5
3. ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน = 6
4. ส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น = 3
วิสัยทัศน์
“สานักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้
เคียงคู่อารยธรรมล้านนา สู่การพัฒนามหานครเชียงใหม่อย่างยั่งยืน”

“เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่อารยธรรมล้านนา สู่การพัฒนามหานครเชียงใหม่อย่างยั่งยืน”
1. จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการจัดการศึกษาตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม

2. ส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน เพื่อการปลูกฝังจิตสานึก
ให้อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. บารุงรักษา ส่งเสริม ถ่ายทอด และอนุรักษ์สถาบัน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกีฬา นันทนาการและ
ทักษะอาชีพ

4. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ของเยาวชนและประชาชน เพื่อ
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
และสามารถพึ่งพาตนเองได้

4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืน

5. ส่งเสริมกีฬา นันทนาการให้กับ
เด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อให้
มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และห่างไกลจากยา
เสพติด

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬา
นันทนาการ และกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

6. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

1.ส่งเสริม
และจัด
การศึกษา
ปฐมวัย
อย่างทั่วถึง
และมี
คุณภาพ

2.ส่งเสริม
และจัด
การศึกษา
ภาคบังคับ
ในระบบ
โรงเรียน
อย่างทั่วถึง
และมี
คุณภาพ

3.ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
การ
พัฒนาการ
จัด
การศึกษา
โดยใช้
โรงเรียน
เป็นฐานใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น
(SBMLD)

4.ส่งเสริม
และจัด
การศึกษา
นอกระบบ
และตาม
อัธยาศัย
อย่างทั่วถึง
และมี
คุณภาพ

5.ส่งเสริม
และ
จัดการ
แหล่ง
เรียนรู้ตาม
แนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

6.การจัดการ
แหล่งการ
เรียนรู้ที่
เกี่ยวกับ
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

7.
เสริมสร้าง
และ
ปลูกฝัง
ค่านิยมใน
ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
และ
ส่งเสริม
กิจกรรม
ทางศาสนา

8.
เสริมสร้าง
ความ
ตระหนัก
และการมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และ
เอกลักษณ์
ความเป็น
ล้านนา

9.ส่งเสริม
และ
สนับสนุนให้
มีการจัด
กิจกรรม
กีฬา
นันทนาการ
ด้านต่างๆ
อย่าง
หลากหลาย

10.ส่งเสริม
และ
สนับสนุนให้
มีการจัดตั้ง
สถาบันหรือ
องค์กรหรือ
กลุ่ม
ประชาชน
เพื่อการ
ดาเนินงาน
ด้าน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
อย่าง
เหมาะสม

11.
เสริมสร้าง
ความ
ตระหนักและ
การมีส่วน
ร่วมของทุก
ภาคส่วนใน
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด
อาชญากรรม
และความ
ปลอดภัยแก่
ทรัพย์สิน
สาธารณะ

12.
ส่งเสริม
สุขภาวะ
ของชุมชน

13.การ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
และ
กระบวนการ
มีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชนใน
การบริหาร
จัดการ

14.
ส่งเสริม
สนับสนุน
การมีส่วน
ร่วมของ
ทุกภาค
ส่วนในการ
จัด
การศึกษา
อย่างยั่งยืน

15.การ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในการ
บริหาร
จัดการด้าน
การศึกษา

16.พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
ด้าน
การศึกษา
ด้วยระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2,9

8

3

6,7

20

9

11,19

14

16

10,12

13,18

22,23

21

15,17

4,5

คณะผู้จัดทา
1. นายวิชาญ
2. นางสาวดารเนตร
3. นายพิพัฒน์
4. นางสาวสิริลักษณ์

จองรัตนวนิช
สิทธิหาญ
ปาระมี
จินดามณี

ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานจ้างตามโครงการ
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