
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมและทัศนศึกษา  -  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ  -จัดอบรมสัมนาพนักงานครู -พนักงาน 400,000 400,000 400,000  -พนักงานไดรับการเสริมสรางความรู กองการศึกษา

ดูงานพนักงานครูเทศบาล และพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ เทศบาลเกี่ยวกับงานสงเสริมวิชาการหลัก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความสามารถและนําไปใชในการจัด โรงเรียน ท.3

ของพนักงานครูในการปฏิบัติงานและ สูตรหรือวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนการ 15,000 - 15,000 การเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนตามยุคปจจุบัน สอนการวัดและประเมินผลฯลฯ   (งบอุดหนุน)  (งบอุดหนุน)  -คุณภาพและมาตรฐานการจัดการ

ระยะเวลา 3-5 วันพรอมการศึกษาดูงาน การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสูงขึ้น

นอกสถานท่ีในสวนท่ีจําเปนเพ่ือนํามาใชใน

การปรับปรุงการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

แนวทางท่ี  1   พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการสัมนาคณะกรรมการ   - เพ่ือจัดทําแผนงาน/ปฏิทินปฏิบัติ  -จัดประชุมสัมนาเพ่ิมพูนความรู โดยผู 30,000 30,000 30,000   - พนักงานไดศึกษาดูงานโรงเรียนใน กองการศึกษา

สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ งานประจําป  เชี่ยวชาญและวิทยากร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)       ละแวกใกลเคียง โรงเรียน ท.3

สถานศึกษาเทศบาล - เพ่ือวางแนวทางในการปรับปรุง  ภายนอก 1 ครั้ง 15,000 15,000 15,000   - ไดขอมูลการจัดทําแผนงาน/ปฏิทิน

พัฒนาธรรมนูญโรงเรียน  - จัดประชุมสัมนาแลกเปล่ียน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)      ปฏิบัติงานประจําประดับโรงเรียน

  - เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียน  ประสบการณจากครูตนแบบครูเครื่อขาย      และระดับเทศบาล  

การสอนใหเปนไปตาม พ.ร.บ. และคณะกรรม-การสงเสริมและ  

การศึกษา พ.ศ. 2542 สนับสนุนงานวิชาการโรงเรียนเทศบาล

ท้ัง 3 แหงอยางนอย  2  ครั้ง/ป

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

3 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน  - เพ่ือกระตุนใหพนักงานครูเอาใจ   - จัดทําแบบประเมิน แตงต้ังคณะ 12,000 12,000 12,000   -พนักงานครูไดรับการประเมินผลการ กองการศึกษา

ประจําปของพนักงานครูเทศบาล ใสในการปฏิบัติหนาท่ีและประพฤติตัว กรรมการและทําการประเมินผลการปฏิบัติ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เสริมสราง สถานศึกษา

เปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน งานพนักงานครู ปละ  2   ครั้ง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี ในสังกัด

  - เพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณา   - ใชขอมูลท่ีไดจากการประเมินเพ่ือ และประพฤติตนไดอยางเหมาะสม

เล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป บุคลากรและปรับปรุงการเรียนการสอน

4 โครงการประชุม/สัมมนา   -เพ่ือจัดทําแผนงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน  -จัดประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรูโดยผู 20,000 20,000 20,000  -ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในดานวิชาการกองการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา ประจําป เชี่ยวชาญและวิทยาการผูมีความรู  1  ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จะพัฒนาและมีผลดีมากขึ้น สถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษาในสังกัด  - เพ่ือวางแนวทางในการปรับปรุง  - จัดประชุมสัมมนาแลกเปล่ียน  -คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัด

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ ประสบการณจากหนวยงานเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ ประสบการณจากหนวยงานเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา

โรงเรียน อยางนอย 1 ครั้ง/ป และมีความรู/ประสบการณในการ

  - เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการ  - เพ่ือจัดทําแผนงาน/ปฏิทินระดับ ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน  -ประชาชนศรัทธาการจัดการศึกษา

ของคณะกรรมการ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมยมากยิ่งขึ้น

5 โครงการประกาศเกียรติคุณ  -เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจให  -แตงต้ังคณะกรรมการแตละหนวย 3,000 3,000 3,000  -บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ กองการศึกษา

บุคลากรท่ีไมมีวันลาในรอบป บุคลากรท่ีไมมีวันลาในรอบป งานสํารวจวันลาในรอบปงบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สถานศึกษา

 -เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีความ ประมาณของบุคลากรในหนวยงาน  -บุคลากรมีความวิริยะอุสาหะและ ในสังกัด

วิริยะอุสาหะและเสียสละในการ ตนเอง และรายงานกองการศึกษา เสียสละในการปฏิบัติงาน และไดรับ

ปฏิบัติงาน  -กองการศึกษาจัดทําเกียรติบัตร ประสิทธิภาพของงานเพ่ิมมากขึ้น

 -เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานมี แจกบุคลากรในวาระอันควร  -ประชาชนใหความศรัทธาการปฏิบัติ

ประสิทธิภาพสูงสุด งานของเทศบาลเพ่ิมมากขึ้น
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6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร - เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหคณะครูและ - ครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลใหเขารับ 500,000 500,000 500,000 - โรงเรียนไดรับการพัฒนาใหทันสมัย กองการศึกษา

ทางการศึกษา บุคลากรของโรงเรียนไดรับความรู และ การอบรมและนวัตกรรมจากการศึกษาหา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อยูเสมอ สถานศึกษา

ประสบการณดานตางๆ อยางตอเน่ือง ความรูเพ่ิมเติม สามารถพัฒนางานใหไดรับ - คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได ในสังกัด

- เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานทุกดานให ประโยชนสูงสุดอยูเสมอ รับการยอมรับจากองคกรท่ีเกี่ยวของได

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและความ เปนอยางดี

เปนไปของหนวยงานในความรับผิดชอบ

และความตองการของสังคม

7 โครงการศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตร -เพ่ือสงเสริมใหผูดูแลเด็กไดศึกษาตอ   -จัดสงผูดูแลเด็กท่ียังไมจบปริญญาตรี 40,000 40,000 40,000  -ผูดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี กองการศึกษา

บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัยท่ีตนรับ- เขาศึกษาตอสาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สาขาการศึกษาปฐมวัยทุกคน สถานศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัยท่ีตนรับ- เขาศึกษาตอสาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สาขาการศึกษาปฐมวัยทุกคน สถานศึกษา

สําหรับผูดูแลเด็กตามโครงการความ ผิดชอบ ตามโครงการปละ 1 คน  -ผูดูแลเด็กสามรถนําความรูและ ในสังกัด

รวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการ - เพ่ือนําความรูจากการศึกษามา  ประสบการณจากการศึกษามาปรับปรุง

ศึกษาขององคปกครองสวนทองถิ่น ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ พัฒนาการเรียนรูของเด็กใหมีคุณภาพ

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น

8  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  -เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  -ออกคําส่ังพนักงานครูและบุคลากรทาง 100,000 100,000 100,000  -โรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนา กองการศึกษา

โดยชมรมพฤษาอาจารย  และ โรงเรียนในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ การศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานท่ี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ สูงขึ้นทัดเทียมกับสถาบันการศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  -พนักงานครูและบุคลากรทางการ ในสังกัด

มหาวิทยาลัยฝายประถม ท่ีมีชื่อเสียงของเทศบาล ฝายประถมโดยใหรายงานการเดินทาง ศึกษามีประสบการณในการจัดและ  

 -ใหประชาชนเกิดความศรัทธาในการ  ประถมโดยใหรายงานการเดินทาง พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น

จัดการศึกษาของเทศบาลมากยิ่งขึ้น ไปศึกษาดูงานทุกครั้ง   -ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงยิ่งขึ้น

  -จัดอบรมขยายผลใหครูท่ีไมมีโอกาสไป  -ประชาชนใหความศรัทธาโรงเรียน

รวมศึกษาดูงาน เทศบาลมากขึ้น

 - จัดประชุมครูและผูบริหารการศึกษา

เพ่ือดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัด
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9 โครงการพัฒนาบุคลากร  - เพ่ือสรางความรูความเขาใจและพัฒนา - ครูเขาอบรมสัมมนาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 5,000 5,000 5,000 - ครูมีความรูและเทคนิคการจัดการ กองการศึกษา

ศักยภาพของครูในการปฏิบัติงาน และ ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูท่ี (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนการสอนท่ีหลากหลาย สถานศึกษา

จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ หลากหลาย ในสังกัด

พัฒนาการเปล่ียนแปลงทางสังคม - เพ่ือใหครูมีทักษะในการใชส่ือและนิวัตกรรม

ในการจัดการเรียนการสอน

งบประมาณและท่ีมา
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1 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการ  -เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหพนักงานครู  -สนับสนุนสงเสริม จัดประกวดแขงขันและ 200,000 200,000 200,000  - พนักงานครูและนักเรียนเทศบาลมี กองการศึกษา

การศึกษาทองถิ่น   ภาคตะวันออก และนักเรียนมีการพัฒนาและแสดงออก คัดเลือกผลงานของพนักงานครูและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความต่ืนตัวและการพัฒนาความรู สถานศึกษา

เฉียงเหนือ ดานความรูความสามารถในการพัฒนาการ นักเรียนในสังกัดเทศบาล พรอมประกาศ ความสามารถและปรับปรุงการเรียน ในสังกัด

เรียนการสอน เกียรติคุณหรือรับรางวัล การสอนใหดีขึ้นเปนท่ียอมรับและ

 -เพ่ือแสวงหาแนวความคิดและรูปแบบ - สงผลงานของพนักงานครูและนักเรียนเขา เชื่อถือศรัทธาของประชาชน

ใหม ๆ ท่ีไดจากการรวมกิจกรรมกับ รวมแสดงในการจัดนิทรรศการการศึกษา  - พนักงานครูและนักเรียนไดรับ

หนวยงานอื่นมาประยุกตใชในการเรียน เทศบาลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบการณตรงและหลากหลาย

แนวทางท่ี  2  ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา

หนวยงานอื่นมาประยุกตใชในการเรียน เทศบาลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบการณตรงและหลากหลาย

การสอนโรงเรียนในสังกัด ณ  เทศบาลเจาภาพ สามารถนํามาปรับปรุง/พัฒนาการจัด

 -เพ่ือเปนการประชาสัมพันธเผยแพร การศึกษาใหดียิ่งขึ้น

ผลงานดานการศึกษา

2 โครงการรวมจัดงานมหกรรม  - เพ่ือกระตุนใหครูนักเรียนพัฒนางาน  -นําผลงานครูและนักเรียนรวมจัดงาน 100,000 100,000 100,000 - บุคลากรทุกคนมีความพรอมเขารวม กองการศึกษา

การจัดการศึกษาทองถิ่น วิชาการ เพ่ือการแขงขัน มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับ  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล) งานนิทรรศการและมีผลงานนําเสนอ โรงเรียน ท.3

 - เพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการ ประเทศ  ปละ 1 ครั้ง

3 โครงการวัดและประเมินผลการเรียน  -เพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนแตละ  -ออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแบบ 50,000 50,000 50,000  -มีสถิติขอมูลผลสัมฤทธ์ินักเรียนเพ่ือ กองการศึกษา

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ภาคเรียนและปลายปการศึกษา ประเมินและวัดผล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใชพัฒนาการจัดการศึกษา สถานศึกษา

 -เพ่ือนําผลมาตัดสินเล่ือนชั้นแกไข  -ดําเนินการสอบวัดผลในแตละชวง  -นําผลการสอบมาสรุปวิเคราะหพัฒนา ในสังกัด

ปญหาการจัดการศึกษา ปลายภาคเรียนและปลายปการศึกษา ปรับปรุงการเรียนการสอน

( 2 ครั้ง/ป )  -ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น

 - นําผลการสอบมาปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน  
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4 โครงการสนับสนุนแหลงเรียนรู  -เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหชุมชนรวม  -โรงเรียนดําเนินการสรรหาติดตอ 30,000 30,000 30,000  -นักเรียนมีความรูและประสบการณ กองการศึกษา

ในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียน ประสานงานแหลงเรียนรูในชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต โรงเรียน ท.3

 -นักเรียนไดรับความรูและประสบการณ ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีตองการใหนักเรียนได 5,000 5,000 5,000 ประจําวันและประกอบอาชีพได

หลากหลายสามารถนําไปประยุกตใชใน เรียนรู ขออนุมัติคาตอบแทนแหลงเรียนรูใน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)  -ชุมชนใหความรวมมือและสนับสนุน

ชีวิตประจําวันหรืออาชีพได ชุมชนภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเชิญมาเปน การจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น

- เพ่ือเปนการรักษาและสงเสริมแหลง วิทยากร  -นักเรียนมีความรักและหวงแหน

เรียนรูชุมชน ภูมิปญญาในชุมชน  -ติดตามประเมินผลการนําความรูไปใช ทองถิ่นของตนเองมากขึ้น

 -ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ประโยชน  -นักเรียนสามารถนําความรูและ

แนนแฟนยิ่งขึ้น ประสบการณไปประกอบอาชีพได

งบประมาณและท่ีมา

แนนแฟนยิ่งขึ้น ประสบการณไปประกอบอาชีพได

5 โครงการจัดซ้ือหนังสือเขาหองสมุด  -เพ่ือใหโรงเรียนมีหนังสือสําหรับครู  -หนังสืออานจํานวน  500-1,000 เลม 100,000 100,000 100,000  -ครู นักเรียน มีหนังสือานอยางเพียงพอกองการศึกษา

นักเรียนไดคนควาหาความรูอยาง ใหโรงเรียนเทศบาล 1-2-3 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โรงเรียน ท.3

เพียงพอ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000  

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

6 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูตาม  -เพ่ือใหเด็กนักเรียนใชเรียนรูตามหลัก  -จัดทําแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรู 60,000 60,000 60,000 - สถาศึกษามีแหลงเรียนรูตามหลัก กองการศึกษา

หลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถาน เศรษฐกิจพอเพียงในบริเวณสถานศึกษา ท่ีมีอยูแลวภายในโรงเรียน  เชน  บอปลา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา

ศึกษา สวนปา   สวนเกษตร   สวนสมุนไพร ในสังกัด

สวนไมดอกไมประดับ

7 โครงการแขงขันนักเรียนคนเกงของ  -เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหครูและ  -แตงต้ังคณะกรรมการออกขอสอบ/จัดทํา 15,000 15,000 15,000    -การจัดการศึกษาของเทศบาลมี กองการศึกษา

โรงเรียนทองถิ่น นักเรียนต่ืนตัวในการจัดการเรียนการสอน แบบทดสอบนักเรียนระดับ ป.5 และ ม.3 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) คุณภาพมากขึ้น

 -จัดสงนักเรียนตัวแทนเทศบาลเขารวม   -ไดนักเรียนตัวแทนเทศบาลเขารวม

แขงขันคนเกงระดับประเทศ แขงขันระดับประเทศเพ่ือสรางชื่อเสียง

ใหกับตนสังกัด
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8 โครงการพัฒนาการบริหาร  - เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดใหมี - สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาใน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมีการ กองการศึกษา

โดยใชสถานศึกษาเปนฐานในการ คุณภาพทุกดานสามารถเปนสถานศึกษา สังกัดจัดการศึกษาทุกรูปแบบอยางหลาก (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) บริหารงานโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา

พัฒนาทองถิ่น ตนแบบและเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น หลายท้ังใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย  - สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมีวัสดุ, ในสังกัด

เปนฐานในการพัฒนาประชาชนในทองถิ่น ครุภัณฑและหองสนันสนุนการสอน

ใหเรียนรูตลอดชีวิตและเปนศูนยรวมแหลง อยางเพียงพอและใชงานไดอยางมี

เรียนรู เปนการในการพัฒนาทองถิ่นดวยการ ประสิทธิภาพ

จัดการศึกษาตลอดชีวิต  -ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น

 -ประชาชนไดรับการศึกษาตอเน่ือง

ตลอดชีวิตจากการจัดการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

ตลอดชีวิตจากการจัดการศึกษา

9 โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ต 1.เพ่ือเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง  -ติดต้ังเลขหมายโทรศัพทไว 72,000 72,000 72,000  -โรงเรียนสังกัดเทศบาลมีอินเตอรเน็ต กองการศึกษา

ความเร็วสูง ใหกับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ประจําโรงเรียนท้ัง  3 โรงเรียนและ (เงินรายได (เงินรายได (เงินรายได ความเร็วสูงสําหรับศึกษาคนควาขอมูล สถานศึกษา

2.เพ่ือใชเปนแหลงศึกษาคนควาดาน เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) ท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน ในสังกัด

ขอมูลท่ีเปนประโยชนทางการศึกษา - การจัดการศึกษามีความทันสมัย

มากขึ้น

10 โครงการสอนพิเศษนักเรียนชั้น  -เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  - ผูเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอใน 10,000 10,000 10,000  -นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 6 กองการศึกษา

ประถมศึกษาปท่ี 6 เพ่ือเขาศึกษาตอ สูงขึ้นและสามารถสอบเขาศึกษาไดระดับ ระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัดไดคะแนน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  สามารถสอบเรียนตอในระดับ สถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 และระดับ มัธยมศึกษาตอนตนเปนจํานวนท่ีมากขึ้น สูงและเขาเรียนตอไดเปนจํานวนมากขึ้น มัธยมศึกษาตอนตนไดคะแนนท่ีสูงขึ้น ในสังกัด

มัธยมศึกษาปท่ี 4  -เพ่ือชวยเหลือนักเรียนในการสอบเขา (รอยละ 90 ) - นักเรียนศึกษาตอระดับท่ีสูงขึ้น

เรียนชั้น  ม.4  -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

 -เพ่ือชวยเหลือนักเรียนในการสอบเขา  -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

เรียนระดับ  ปวช.

 -เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ใหสูงขึ้น
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11 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน  -เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดฯไดพัฒนา   -จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 90,000 90,000 90,000   -สถานศึกษาในสังกัดฯมีหลักสูตรสถานกองการศึกษา

ศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืน เทศบาลเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงหลัก (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสมบูรณและมี สถานศึกษา

ฐานใหเหมาะสมกับยุคสมัย สูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน มาตรฐานยิ่งขึ้น ในสังกัด

 - เพ่ือใหผูเรียนไดรับประโยชนใน สังกัด    -ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน

การจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด  -เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาท่ี การสอนมากยิ่งขึ้น

  -เพ่ือใหประชาชนศรัทธาการจัดการ ปรับปรุงแลวเปนรูปเลมสมบูรณ   -ประชาชนศรัทธาการจัดการศึกษา

ศึกษาของเทศบาลมากยิ่งขึ้น ของเทศบาลมากยิ่งขึ้น

12 โครงการจางครูสอนนักเรียนระดับ  -เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  - จางครูสอนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 6 กองการศึกษา

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สูงขึ้นและสามารถสอบเขาศึกษาไดระดับ   จํานวน  5  อัตรา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  สามารถสอบเรียนตอในระดับ

งบประมาณและท่ีมา

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สูงขึ้นและสามารถสอบเขาศึกษาไดระดับ   จํานวน  5  อัตรา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  สามารถสอบเรียนตอในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนเปนจํานวนท่ีมากขึ้น  มัธยมศึกษาตอนตนไดและไดระดับ

 -เพ่ือชวยเหลือนักเรียนในการสอบเขา คะแนนท่ีสูงขึ้น

เรียนชั้น  ม.1-4   -ปญหาขาดแคลนบุคลากรครูลดลง

 -เพ่ือชวยเหลือนักเรียนในการสอบเขา  ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

เรียนระดับสูงขึ้น สูงขึ้น

 -เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  -นักเรียนศึกษาตอระดับท่ีสูงขึ้น

ใหสูงขึ้น

 -เพ่ือแกปญหาขาดแคลนครูทําใหการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

13 โครงการจัดสอบเตรียมเขาเรียน  -เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหครูและ  -แตงต้ังคณะกรรมการออกขอสอบ/ 100,000 100,000 100,000  -ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  (พรี ม.1) นักเรียนต่ืนตัวในการจัดการเรียนการสอน แบบทดสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความต่ืนตัวทางวิชาการมากขึ้น

 -เพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1   -ไดนักเรียนท่ีสอบเขาเรียนชั้นมัธยม

เขาเรียน ชั้น ม.1  -โรงเรียนมีนักเรียนท่ีสอบเขาเรียน ศึกษาปท่ี 1

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ได



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

14 โครงการประเมินสถานศึกษา  -เพ่ือเตรียมรับการประเมินสถานศึกษา  -แตงต้ังคณะกรรมการประเมิน 15,000 15,000 15,000  -การจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาจน กองการศึกษา

ภายในประจําป ภายนอก สถานศึกษาภายใน ประชุมทําความ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามารถผานการประเมิน

 -เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดมี เขาใจจัดทําแบบประเมินและดําเนินการ  -ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการ

มาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น ประเมิน ศึกษาและพนักงานครู มีความกระตือ

 -เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของ  -สรุปผลการประเมินรายงาน รือรนในการพัฒนาการจัดการศึกษา

โรงเรียนใหดีขึ้น ผูบังคับบัญชา อยางจริงจังและเปนรูปธรรม

 -ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงขึ้น  -นําสรุปผลการประเมินประชุมผูบริหาร  -ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงขึ้น

สถานศึกษาและครูเพ่ือปรับปรุงแกไข  -ประชาชนใหความศรัทธาเล่ือมใส

จุดท่ีมีปญหา การจัดการศึกษาของเทศบาลมากขึ้น

งบประมาณและท่ีมา

จุดท่ีมีปญหา การจัดการศึกษาของเทศบาลมากขึ้น

15 โครงการประเมินสถานศึกษา  -เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดมี  -แตงต้ังคณะกรรมการระดับ 15,000 15,000 15,000  -การจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาจน กองการศึกษา

ภายนอกประจําป มาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นและผาน เทศบาลประชุมทําความเขาใจในการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามารถผานการประเมิน

เกณฑการประเมินภายนอก ประเมินภายนอกและประเมินโรงเรียน  -ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการ

 -เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของ นําผลประเมินมาวิเคราะห ศึกษาและพนักงานครู มีความกระตือ

โรงเรียนเทศบาลใหดีขึ้น  -จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือรวม รือรนในการพัฒนาการจัดการศึกษา

 -ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงขึ้น กันพัฒนา ปรับปรุง แกไข การจัดการศึกษา อยางจริงจังและเปนรูปธรรม

รายป  -ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงขึ้น

 -ประชาชนใหความศรัทธาเล่ือมใส

การจัดการศึกษาของเทศบาลมากขึ้น

16 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต  1. เพ่ือปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต - ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 60,000 60,000 60,000  -นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 มี กองการศึกษา

ความเร็วสูงในโรงเรียน ความเร็วสูงใหกับโรงเรียนเทศบาล  2 ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (เงินรายได (เงินรายได (เงินรายได อินเตอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับศึกษา สถานศึกษา

"อิสาณธีรวิทยาคาร" สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) คนควาท่ีเปนประโยชน ในสังกัด

 2.เพ่ือใชเปนแหลงศึกษาคนควาดานขอมูล  

ท่ีเปนประโยชนทางการศึกษา
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17 โครงการขยายระบบ  -เพ่ือใหนักเรียนและครูไดศึกษาคนควา  -ขยายแนวเชื่อมตอสาย LAN ในหอง 26,000         -  - - โรงเรียนมีระบบอินเตอรเน็ตไวบริการ กองการศึกษา

LAN INTERNET ขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย คอมพิวเตอร จํานวน 20 เครื่อง (งบเทศบาล) นักเรียนอยางท่ัวถึง โรงเรียน ท.3

โรงเรียนเทศบาล 3 -เพ่ือใหนักเรียนเขาถึงแหลงขอมูล - เพ่ิม PORT USB 1 เครื่อง 24 PORT

สารสนเทศท่ีทันสมัย - ติดต้ัง HUB ขยายสัญญาณอินเตอรเน็ต

 -เพ่ือพัฒนาหองคอมพิวเตอรใหเปนแหลง

เรียนรูในโรงเรียน

18 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน - เพ่ือใหเด็กนักเรียนใชเรียนรูตามสภาพจริง  -จัดทําแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูท่ี 30,000        30,000         30,000       - โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีเปนรูปธรรม กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 ในโรงเรียน มีอยูแลวในโรงเรียน เชน บอปลา สวนปา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โรงเรียน ท.3

สวนเกษตร สวนสมุนไพร

งบประมาณและท่ีมา

สวนเกษตร สวนสมุนไพร

19 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา - เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพทุกดาน - โรงเรียนเครือขายตนแบบสําหรับเปน 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -โรงเรียนมีการบริหารงานอยางมี กองการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สามารถเปนโรงเรียนตนแบบได โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ประสิทธิภาพ โรงเรียน ท.2

 เปนฐาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑและหองสนับ โรงเรียน ท.3

 (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สนุนการสอนอยางเพียงพอและใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

- ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพ

 - ประชาชนศรัทธาการจัดการศึกษาของ

 โรงเรียนสังกัดเทศบาลมากขึ้น

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและแหลง - เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูดาน - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานปรัชญา 100,000 100,000 100,000 - เด็กนักเรียนไดเรียนรูหลักปรัชญา กองการศึกษา

เรียนรูในโรงเรียน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยี เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีการเกษตร (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอน วิธีการ โรงเรียน ท.1

การเกษตรแกเด็กนักเรียน แกเด็กนักเรียน และการลงมือปฏิบัติ

- สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได
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21 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน  -เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน - ครูผูสอนไดรับการนิเทศการจัดการเรียน 5,000 5,000 5,000  -การจัดการเรียนรูของครูและบุคลากร กองการศึกษา

เทศบาล 3 การสอนของครูใหมีประสิทธิภาพและ การสอน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ทางการศึกษามีประสิทธิภาพและ โรงเรียน ท.3

และประสิทธิผล ประสิทธิผล

- เพ่ือใหระบบการนิเทศภายในโรงเรียน - นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น

ดําเนินไปอยางเปนระบบและตอเน่ือง และมีคุณภาพ

22 โครงการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน - เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการวิจัย - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน 3,000          3,000          3,000        - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีงาน กองการศึกษา

เทศบาล 3 ในชั้นเรียนของครู นักเรียนไดรับการพัฒนาตนเองไปสูมาตรฐาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วิจัยในชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพ โรงเรียน ท.3

- เพ่ือปญหาและพัฒนานักเรียน - นักเรียนไดรับการแกไขปญหาและไดรับการ - นักเรียนท่ีมีปญหาไดรับการแกไข

พัฒนา ตรงตามสภาพปญหา

งบประมาณและท่ีมา

พัฒนา ตรงตามสภาพปญหา

23 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสายชั้น - เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหองเรียนในแตละ - จัดทําหองปฏิบัติการเรียนการสอนใหมีส่ือ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - นักเรียนมีหองปฏิบัติการตางๆ มีส่ือ กองการศึกษา

และหองปฏิบัติการ สายชั้นและหองปฏิบัติการตางๆ ใหเปน และอุปกรณการเรียนการสอนใหนักเรียน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) อุปกรณและแหลงเรียนรูใหนักเรียน โรงเรียน ท.2

แหลงการจัดการเรียนการสอนท่ีมี ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ประสิทธิภาพ - มีหองสนับสนุนการเรียนการสอนได

- เพ่ือจัดหองเรียนไดครบตามความตองการ เพียงพอกับความตองการของครูและ

เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอ นักเรียน

การเรียนการสอน

- เพ่ือจัดหองสนับสนุนการเรียนการสอน

ไดเพียงพอกับความตองการของครูและ

นักเรียน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

24 โครงการ WiFi ในโรงเรียน - เพ่ือจัดต้ังเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย - ติดต้ังเครื่อขายอินเตอรเน็ตไรสายโดย 1,000,000 - - - นักเรียนและบุคลากรไดรับการสืบคน กองการศึกษา

เพ่ือการเรียนรูโดยไมจํากัดพ้ืนท่ี ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียนเทศบาล 1 (งบอุดหนุน) ขอมูลและไดใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ท.1

ไรสายอยางมีประสิทธิภาพ

25 โครงการประชุมคณะกรรมการ/ - เพ่ือชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ - จัดประชุมครูผูดูแลเด็กและคณะกรรมการ 5,000 5,000 5,000 - เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ กองการศึกษา

ผูปกครอง การดําเนินงานการบริหาร/การจัดการเรียน ผูปกครองอยางนอยปละ 1 ครั้ง (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ศูนยเด็กเล็กฯ

การสอน

26 โครงการผูเฒาเลาขาน - เพ่ือใหผูปกครองและคนในชุมชน - จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูปกครอง 3,000 3,000 3,000 - เด็กๆ มีความสุขและสนุกสนานในการกองการศึกษา

มีสวนรวมในการนําประสบการณตางๆ มา และคนในชุมชนมีสวนรวมในการเลานิทาน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) รวมกิจกรรมฟงนิทาน ศูนยเด็กเล็กฯ

เลาขานใหเด็กๆ ฟง พ้ืนบานใหเด็กๆ ฟง - เด็กๆ มีทักษะในการฟง พูด และมี

งบประมาณและท่ีมา

เลาขานใหเด็กๆ ฟง พ้ืนบานใหเด็กๆ ฟง - เด็กๆ มีทักษะในการฟง พูด และมี

สมาธิ

27 โครงการส่ือสรางสรรคสําหรับเด็ก - เพ่ือจัดทําส่ือนวัตกรรมใหมๆ ใหเหมาะสม - จัดทําส่ือนวัตกรรมใหมๆ สําหรับใชในการ 10,000 10,000 10,000 - เด็กเล็กมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยกองการศึกษา

ปฐมวัย กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหครบท้ังดาน เรียนการสอนเด็กเล็ก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เหมาะสมกับคุณลักษณะตามวัย ศูนยเด็กเล็กฯ

รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

28 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก - เพ่ือเปดโอกาสใหครูผูดูแลเด็กไดพบปะ - จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหครูผูดูแลเด็ก 10,000 10,000 10,000 - ครูผูดูแลเด็กไดพัฒนาศักยภาพตนเอง กองการศึกษา

และแลกเปล่ียนความรู ประสบการณกับ ไดพบประกับบุคลากรอื่นเพ่ือเปนการแลก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) และแลกเปล่ียนความรู ประสบการณกับศูนยเด็กเล็กฯ

บุคลากรอื่น และนําความรูท่ีไดมาจัดการ เปล่ียนประสบการณและเพ่ิมพูนทักษะความรู บุคลากรอื่น และนําความรูท่ีไดมาจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรของ เรียนการสอน

เด็กปฐมวัย
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29 โครงการหนูนอยตาวิเศษ - เพ่ือเปนการรักษาความสะอาดดาน - จัดกิจกรรมดานการสรางจิตสํานึกในเด็กเล็ก 3,000 3,000 3,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสะอาด มีสภาพ กองการศึกษา

ส่ิงแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน การรณรงครักษาความสะอาดโดยการ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) แวดลอมท่ีสวยงาม ศูนยเด็กเล็กฯ

- เพ่ือปลูกฝงใหเด็กนักเรียนมีจิตสํานึกใน เก็บขยะ เปนตน - เด็กนักเรียนมีจิตสํานึกในการรักษา

การรวมกันรักษาความสะอาดและรักษา ความสะอาด

ส่ิงแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- ฝกเด็กนักเรียนใหมีความรับผิดชอบและ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู มี - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบศูนยพัฒนา 10,000 10,000 10,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพรมรื่น กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภูมิทัศนท่ีรมรื่นสวยงาม เด็กเล็ก เชน ปลูกตนไม ไมดอก ไมประดับ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สวยงาม เปนท่ีชื่นชมของผูปกครองและ ศูนยเด็กเล็กฯ

งบประมาณและท่ีมา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภูมิทัศนท่ีรมรื่นสวยงาม เด็กเล็ก เชน ปลูกตนไม ไมดอก ไมประดับ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สวยงาม เปนท่ีชื่นชมของผูปกครองและ ศูนยเด็กเล็กฯ

ประชาชนท่ัวไป

31 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค- เพ่ือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหรองรับ - ปรับปรุงซอมแซมโดมภายในอาคาร 200,000 200,000 200,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความม่ันคง กองการศึกษา

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ - ปรับปรุงระบบระบายนํ้า (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) แข็งแรง ปลอดภัย ศูนยเด็กเล็กฯ

- เพ่ือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความ - ปรับปรุงซอมแซมรั้ว - มีระบบสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ

ม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยในการเปนสถานท่ี - ปรับปรุงซอมแซมประตู

จัดการเรียนการสอน

32 โครงการพัฒนาหองศูนยส่ือ - เพ่ือพัฒนาเด็กนักเรียนพัฒนาการดาน - จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 26,000 26,000 26,000 - เด็กนักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย กองการศึกษา

คณิตศาสตรสายปฐมวัย รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา คณิตศาสตรแกนักเรียนชั้นปฐมวัย (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา โรงเรียน ท.1

33 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน - เพ่ือใหหองสมุดเปนแหลงศูนยกลาง - พัฒนาหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 ใหพรอม 100,000 150,000 200,000 - นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกองการศึกษา

เทศบาล 1 บริการดานการเรียนการสอน การศึกษา สําหรับนักเรียนและบุคลากรครูไดใช (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) และเปนการเพ่ิมพูนความรู โรงเรียน ท.1

คนควาหาความรูของนักเรียน ครูและ ประโยชนในการเรียนการสอนอยางเต็ม

บุคลากรในโรงเรียนอยางแทจริง ประสิทธิภาพ
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34 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ - เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณใชในการจัดการ - จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานท่ัวไป (งบอุดหนุน) - - - การปฏิ่บัติงานของสถานศึกษาเปนไป กองการศึกษา

ปฏิบัติงานท่ัวไปของโรงเรียน เรียนการสอน และการปฏิบัติงานท่ัวไป ประกอบดวย ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียน ท.2

เทศบาล 2 อยางเพียงพอ 1. คอมพิวเตอร 10 ชุด 250,000 - - - มีเครื่องมือใชในการเรียนการสอน

2. พัดลมติดผนัง 20 น้ิว 28 ชุด 112,000 - - เหมาะสมและเพียงพอ

3. โทรทัศนสีจอแบน 29 น้ิว 8 เครื่อง 76,800 - -

4. คอมพิวเตอรพกพา 2 เครื่อง 60,000 - -

5. เครื่องปมนํ้าอัตโนมัติ 250 วัตต 28,500 - -

3 เครื่อง

6. ถังเก็บนํ้าพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 28,500 - -

งบประมาณและท่ีมา

6. ถังเก็บนํ้าพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 28,500 - -

จํานวน 3 ถัง

- ปรับปรุงและพัฒนาสายชั้นปฏิบัติการ 400,000 - -

พิเศษ

- ดําเนินการซอมแซมครุภัณฑ 250,000 - -

35 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองนาฎศิลป - เพ่ือเปนการจัดใหมีบรรยากาศเอื้อตอการ - ปรับปรุงหองนาฎศิลปใหมีอุปกรณครบถวน 100,000 - - - สถานศึกษามีหองเรียนนาฎศิลปท่ีมี กองการศึกษา

เรียนการสอนวิชานาฎศิลป และสภาพเอื้อตอการเรียนการสอน (งบอุดหนุน) ความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน ท.1

36 โครงการซอมบํารงหองปฏิบัติการ - เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหมี - ดําเนินการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณหอง 100,000 - - - การจัดการเรียนการสอนดานภาษามี กองการศึกษา

ทางภาษา ความอยากเรียนภาษามากขึ้น ปฏิบัติการทางภาษา (งบอุดหนุน) ความพรอมและผูเรียนใหความสนใจ โรงเรียน ท.1

37 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ - เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณใชในการจัดการ - จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานท่ัวไป - การปฏิ่บัติงานของสถานศึกษาเปนไป กองการศึกษา

ปฏิบัติงานท่ัวไปของโรงเรียน เรียนการสอน และการปฏิบัติงานท่ัวไป ประกอบดวย (งบอุดหนุน) - - ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียน ท.1

เทศบาล 1 อยางเพียงพอ 1. เกาอี้พลาสติกสําหรับหองประชุม 90,000 - - - มีเครื่องมือใชในการเรียนการสอน

จํานวน  200 ตัว เหมาะสมและเพียงพอ

2. โตะพ้ืนฟอรเมกาสีขาว ขนาด 45x180 ชม. 100,000 - -

จํานวน 30 ตัว
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38 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับ - เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสายชั้น - จัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับจัดการเรียนการ 660,000 - - - มีคอมพิวเตอรใชในการจัดการเรียน กองการศึกษา

นักเรียนสายชั้นอนุบาล อนุบาลมีประสิทธิภาพ สอน พรอมโตะและเกาอี้ จํานวน 30 ชุด (งบเทศบาล) การสอนนักเรียนสายชั้นอนุบาลอยาง โรงเรียน ท.1

โรงเรียนเทศบาล 1 - เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการใชเครื่อง เพียงพอและเหมาะสม

คอมพิวเตอร

งบประมาณและท่ีมา



แนวทางท่ี  3  ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการเขาคายทางวิชาการนักเรียน  -เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน  - จัดเขาคายทางวิชาการ  ของสถานศึกษา 30,000 30,000 30,000  -ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระ กองการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  ในกลุมสาระ 8 สาระ มีประสิทธิภาพ ในสังกัดเทศบาล  จํานวน  1  ครั้ง  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล) ตางๆ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล สถานศึกษา

ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ สูงขึ้น ในสังกัด

กระบวนการเรียนรู  และมีโอกาส   -ประชาชนศรัทธาการจัดการ  

คนควา  และเรียนรูจากธรรมชาติ ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลมากขึ้น

รูจักคิด  มีความคิดสรางสรรค  

2 โครงการคณิตศาสตรแสนสนุก  -เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน  -นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลบวก 10,000 10,000 10,000  -นักเรียนทุกคนสนใจและเขาใจ กองการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

2 โครงการคณิตศาสตรแสนสนุก  -เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน  -นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลบวก 10,000 10,000 10,000  -นักเรียนทุกคนสนใจและเขาใจ กองการศึกษา

เพลิดเพลินกับการเรียนรูวิชา ตัวเลข 1-100 และบวกคาจํานวน 1-100  ได  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล)  ในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น สถานศึกษา

 คณิตศาสตร ถูกตอง ในสังกัด

 -เพ่ือใหนักเรียนรูจักตัวเลขและคา  -นักเรียนเขียนเลขไทย และเลขอาราบิค

จํานวน 1-100 1-100 ไดถูกตองและแมนยํา

 -เพ่ือใหนักเรียนบวก ลบเลข จํานวนตางๆ  -นักเรียนสนใจและสนุกสนาน

3 โครงการถายโอนโรงเรียน  -เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ  -สงแบบขอรับการประเมินให 15,000 15,000 15,000  -ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ กองการศึกษา

ตามภารกิจของพระราชบัญญัติ การกระจายอํานาจ คณะกรรมการฯมาประเมินความพรอม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กระจายอํานาจ สถานศึกษา

การกระจายอํานาจ  -เพ่ือดําเนินการถายโอนโรงเรียนในสังกัด ในการถายโอน  -มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง ในสังกัด

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมยเขต 1 ในเขต  -ถายโอนโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บุรีรัมยเพ่ิมขึ้น

เทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 2 โรงเรียน บุรีรัมย เขต 1 ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  -กระจายการบริการดานการศึกษา

จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนอนุบาล ครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย

บุรีรัมย และโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห มากขึ้น

5 (ไตรคามสิทธิศิลป)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

4 โครงการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กกอนวัย  - ดําเนินการสอบคัดเลือกครูและผูดูแลเด็ก 300,000 300,000 300,000  -เด็กกอนวัยเรียนในเขตเทศบาล กองการศึกษา

 เรียนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดพัฒนา กอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เมืองบุรีรัมยไดรับการพัฒนาดาน

ท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม เต็มตาม เมืองบุรีรัมยจํานวนตามเกณฑมาตรฐานของ ตาง ๆ อยางเหมาะสมกับวัย

ศักยภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   -ประชาชนมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 -เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาล  - เปนคาใชจายสําหรับคาจางครู-ผูดูแลเด็ก ท่ีมีมาตรฐานเพ่ือสงบุตรหลาน

เมืองบุรีรัมยมีศูนยในการพัฒนาการ กอนวัยเรียน คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค เขาเรียน

เรียนรูของบุตรหลานท่ีมีมาตรฐาน หรือคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของจําเปนในศูนย  -เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

 -เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบุรีรัมย เมืองบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

บุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  -ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีมา

บุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  -ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ

 -ประชาชนมีเวลาในการประกอบ ท่ีดีขึ้น

อาชีพมากขึ้น

5 โครงการจัดทําหองสมุดเคล่ือนท่ี  -  เพ่ือจัดทําแหลงเรียนรูเคล่ือนท่ีบริการ -จัดซ้ือรถยนตเพ่ือทําหองสมุดเคล่ือนท่ี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -  ประชาชนไดรับการเรียนรูตาม กองการศึกษา

ดานการศึกษานอกระบบและตาม จํานวน  1  คัน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อัธยาศัยและตลอดชีวิต

อัธยาศัยแกประชานในทองถิ่น

 - เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

      

6 โครงการนําเด็กดอยโอกาส  - เพ่ือใหเด็กดอยโอกาสหรือขาดความ  - จัดทัศนศึกษาแหลงเรียนรูเด็กดอยโอกาส 200,000 200,000 200,000  - เด็กดอยโอกาสไดรับการสงเสริมการ กองการศึกษา

ไปทัศนศึกษา พรอมมีโอกาสไปทัศนศึกษาตามแหลง ปละ 1 ครั้ง งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เรียนรูมีโอกานทางการศึกษามากขึ้น

เรียนรูหรือสถานท่ีสําคัญ  

7 โครงการจัดการศึกษา  - จัดบริการการศึกษานอกระบบหรือ  - จัดการเรียนรูตามกลุมสนใจของ 300,000 300,000 300,000  - ประชาชนไดรับการศึกษาตาม กองการศึกษา

ภาคประชาชน ภาคประชาชนสนองความตองการของ ประชาชนในเขตเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อัธยาศัยหรือตลอดชีวิต

ของประชาชนในทองถิ่น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

8 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา - นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาโดย - สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสีย - นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาโดยกองการศึกษา

โดยไมเสียคาใชจาย เรียนฟรี  15 ป เทาเทียมกัน คาใชจาย เรียนฟรี  15 ป เทาเทียมกัน สถานศึกษา

- โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอใน ประกอบดวย - โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอใน ในสังกัด

การจัดการเรียนการสอน  1.1 คาจัดการเรียนการสอน 7,578,200 7,578,200 7,578,200 การจัดการเรียนการสอน

- ผูปกครองไดลดคาใชจายในการจัดการ  1.2 คาเครื่องแบบนักเรียน 1,267,650    1,267,650     1,267,650  - ผูปกครองไดลดคาใชจายในการจัดการ

เรียนการสอนของนักเรียน  1.3 คาหนังสือเรียน 1,543,126 1,543,126 1,543,126 เรียนการสอนของนักเรียน

 1.4 คาอุปกรณการเรียน 1,253,820    1,253,820     1,253,820  

 1.5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1,911,710 1,911,710 1,911,710

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

งบประมาณและท่ีมา

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

9 โครงการตลาดนัดวิชาของ - มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนทรัพยากรท่ี - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ 56,000 56,000 56,000 - นักเรียนมีความสนุกสนานจากการ กองการศึกษา

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล สมบูรณเปนคนดี มีปญญา ความรู และ ตลาดนัดวิชาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เขารวมกิจกรรม สถานศึกษา

ความสามารถ ทันเหตุการณปจจุบัน - นักเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวย ในสังกัด

- เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในส่ิงท่ีตนเอง ตนเอง รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ชอบ ถนัด และสนใจ - นักเรียนไดรับความรูและมีสวนรวมใน

- เพ่ือฝกใหนักเรียนไดรูจักคิด รูจักตัดสินใจ การจัดกิจกรรม

เลือกสรรส่ิงท่ีดี มีคุณคา มีประโยชนตอ - นักเรียนมีความกระตือรือรน ใฝรู 

นักเรียน กลาคิด กลาแสดงออกในส่ิงท่ีถูก ใฝเรียนเพ่ิมมากขึ้น

10 โครงการเขาคายทางวิชาการ - เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุม - จัดโครงการเขาคายทางวิชาการ 30,000 30,000 30,000 - ผลสัมฤทธทางการเรียน 8 กลุมสาระ กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สาระมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีความรู ความ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สูงขึ้น โรงเรียน ท.3

เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและมี  -ประชาชนศรัทธาการจัดการ

โอกาสคนควาและเรียนรูจากธรรมชาติ ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลมากขึ้น

รูจักคิด มีความคิดสรางสรรค



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

11 โครงการขยายชั้นเรียนระดับชั้น - เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาตอใน - ขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 100,000 100,000 100,000 - นักเรียนไดรับความรู และประสบการณกองการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสถาน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การเรียนท่ีสูงขึ้น โรงเรียน ท.1

ศึกษาใกลบาน - นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีความ และ ท.2

- เพ่ือเปดการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบ พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ

ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ป ของสถาน โรงเรียนมากขึ้น

ศึกษาสังกัดเทศบาล - ประหยัดคาใชจายของผูปกครองในการ

- เพ่ือลดคาใชจายของผูปกครองในการ สงบุตรเขาศึกษาเลาเรียน

ศึกษาเลาเรียนของบุตร

- เพ่ือทําใหนักเรียนมีสถานศึกษาทางเลือก

งบประมาณและท่ีมา

- เพ่ือทําใหนักเรียนมีสถานศึกษาทางเลือก

มากขึ้น

12 โครงการคณิตศาสตรแสนสนุก -เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน  -นักเรียนบวกตัวเลข 1-100 6,000          6,000          6,000        -  นักเรียนมีความรูความเขาใจในการ กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 เพลิดเพลินกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร และบวกคาจํานวน 1-100 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เรียนรูวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น โรงเรียน ท.3

 -เพ่ือใหนักเรียนรูจักตัวเลขและคาของ ไดถูกตอง

จํานวน 1-100  -นักเรียนเขียนตัวเลขไทยและ

อารบิก 1-100 ไดถูกตองแมนยํา

13 โครงการสอนพิเศษนักเรียนชั้น  -เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  -ผูเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับ 10,000        10,000         10,000        -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กองการศึกษา

ประถมศึกษาปท่ี 6 เพ่ือเตรียมสอบ สูงขึ้น และสามารถสอบเขาศึกษาตอใน มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนประจํา  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) สามารถสอบเขาเรียนตอในระดับ โรงเรียน ท. 3

เขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดเพ่ิมมากขึ้น จังหวัดไดระดับคะแนนสูง และเขาเรียน มัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดคะแนนท่ีสูงขึ้น

ปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 - เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตอไดเปนจํานวนมากขึ้น

ใหสูงขึ้น
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14 โครงการจางครูสอนนักเรียน -  เพ่ือแกปญหาขาดแคลนครู ทําให  -  จางครูสอนนักเรียนระดับ 234,000 234,000 234,000 -  ปญหาขาดแคลนบุคลากรครูลดลง กองการศึกษา

ชั้นปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 3 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปฐมวัย จํานวน 3 อัตรา  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โรงเรียน ท. 3

สูงขึ้น

15 โครงการจัดนิทรรศการดานวิชาการ  -เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธความ -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 15,000 15,000 15,000  - ครูและนักเรียนมีความคิดริเริ่ม กองการศึกษา

และแสดงผลงานนักเรียน กาวหนาดานการศึกษาของนักเรียน จัดแสดงผลงานทางวิชาการ  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) สรางสรรค โรงเรียน ท. 3

โรงเรียนเทศบาล 3 - เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม  - นักเรียนเกิดความรัก และความ

สรางสรรค สามัคคีในการทํางานรวมกัน

- เพ่ือกระตุนใหครูและนักเรียนต่ืนตัว  - ผูปกครองและชุมชนมีความ

ดานวิชาการ พึงพอใจในตัวผูเรียน

งบประมาณและท่ีมา

ดานวิชาการ พึงพอใจในตัวผูเรียน

16 โครงการแขงขันคนเกงทางวิชาการ  -เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 5000 5000 5000  - นักเรียนมีความกระตือรือรนใน กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3  -เพ่ือสงเสริมดานวิชาการใหกับนักเรียน  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) การเรียน โรงเรียน ท. 3

 -เพ่ือเตรียมนักเรียนเขาแขงขันทาง  - นักเรียนมีประสิทธิภาพและมีความ

วิชาการท้ังระดับเทศบาล และ พรอมดานวิชาการ

ระดับประเทศ

17 โครงการคายคณิตศาสตร - เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 20,000 20,000 20,000 -  นักเรียนไดรับความรูและ กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 การเรียนการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) พัฒนาความสามารถทาง โรงเรียน ท. 3

คณิตศาสตร

18 โครงการคณิตคิดสนุก - เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูทักษะ -  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน 10,000 10,000 10,000 -  นักเรียนชั้นปฐมวัยมีความรู กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 ดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับคณิตคิดสนุกสําหรับ  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ความเขาใจและทักษะดาน โรงเรียน ท. 3

นักเรียนชั้นปฐมวัยปท่ี 1-3 คณิตศาสตรพ้ืนฐานเบ้ืองตน
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19 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู - เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูจาก -  นักเรียนชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษา 40,000 40,000 40,000 -  นักเรียนไดรับความรูและ กองการศึกษา

ดานวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน สถานท่ีจริง ปท่ี 6 ทุกคน ไดศึกษาแหลงเรียนรู  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ประสบการณจากสถานท่ีจริง โรงเรียน ท. 3

โรงเรียนเทศบาล 3  -เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม นอกสถานท่ีและจัดแสดงผลงานทางวิชาการ -  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สรางสรรค - นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในการ

 -เพ่ือกระตุนใหครูและนักเรียนต่ืนตัว ทํางานรวมกัน

ดานวิชาการ

20 โครงการบัณฑิตนอย -  เพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาและความ - จัดพิธีจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 15,000 15,000 15,000  -  นักเรียนมีความภาคภูมิใจ กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 สําคัญของการศึกษาระดับอนุบาล และ  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ในความสําเร็จของการศึกษา โรงเรียน ท. 3

และรูจักหนาท่ีของตนเอง  -  ประชาสัมพันธชื่อเสียงของ

งบประมาณและท่ีมา

และรูจักหนาท่ีของตนเอง  -  ประชาสัมพันธชื่อเสียงของ

โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน

21 โครงการประกันคุณภาพภายใน  -เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ -  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 5,000 5,000 5,000  -โรงเรียนมีระบบประกัน กองการศึกษา

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ภายในสถานศึกษา สถานศึกษา  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โรงเรียน ท. 3

-เพ่ือพัฒนาระบบการประกันตนเองของ - โรงเรียนรูสภาพจริงของตนเองเพ่ือนํา

สถานศึกษา ผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง

โรงเรียนใหมีคุณภาพตอไป

22 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ - เพ่ือรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติ - จัดทําเอกสารจดหมายขาวเผยแพรขาวสาร 35,000 35,000 35,000 - ผูท่ีเกี่ยของกับทางโรงเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนสูชุมชน งานดานตางๆ ของโรงเรียนใหผูท่ีเกี่ยวของ ความเคล่ือนไหว และความกาวหนา  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ไดทราบถึงความกาวหนาในการ โรงเรียน ท. 3

ทราบเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง ของโรงเรียนสูชุมชน  เดือนละ  1  ครั้ง ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ

 -  เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง - การจัดปายนิเทศหรือปายประกาศ    และตอเน่ือง

โรงเรียนกับผูท่ีเกี่ยวของ อันจะนํามาซ่ึง ประชาสัมพันธงานโรงเรียน   - โรงเรียนและผูท่ีเกี่ยวของกับทาง

ความรวมมือในการสรางสรรคงานของ  โรงเรียนมีความสัมพันธอันดี

โรงเรียนใหเจริญกาวหนาตอไป ระหวางกัน
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23 โครงการรับนักเรียนใหม -  เพ่ือรับสมัครนักเรียนใหมในระดับชั้น -  รับนักเรียนเขาศึกษาในปการศึกษา 2556 30,000 30,000 30,000 - การรับนักเรียนใหมในปการศึกษา กองการศึกษา

ปฐมวัย ประถมศึกษาปท่ี 1 มัธยมศึกษา  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) 2556 เปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียน ท.1

ปท่ี 1  และ มัธยมศึกษาปท่ี 4    และ ท.2

24 โครงการสานสัมพันธผูปกครอง -  เพ่ือรับทราบความคาดหวังของ  1. กิจกรรมส่ือสารกับผูปกครอง    

ผูปกครองท่ีมีตอลูก และตอโรงเรียน - ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 20,000 20,000 20,000 -  ผูปกครองมีความรู ความเขาใจ กองการศึกษา

-  เพ่ือใหผูปกครองทราบและเขาใจถึง จํานวน 240 คน  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ระหวางผูปกครองดวยกัน โรงเรียน ท. 1

แนวทางการดําเนินงานของทางโรงเรียน - ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา    -  เขาใจแนวทางของโรงเรียนและสราง

-  มีความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการและ จํานวน 1,000 คน   ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูปกครอง

แนวทางการสงเสริมพัฒนาการนักเรียน 2. กิจกรรมประชุมผูปกครอง  ดวยกันและผูปกครองกับครู

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางการสงเสริมพัฒนาการนักเรียน 2. กิจกรรมประชุมผูปกครอง  ดวยกันและผูปกครองกับครู

-  เพ่ือสรางความสัมพันธระหวาง - ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ผูปกครองดวยกันและผูปกครองกับครู จํานวน 250 คน

25 โครงการ Open house -  เพ่ือสรุปการดําเนินงานในปท่ีผานมา - จัดประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานในปการ 50,000 50,000 50,000 -  ครู นักเรียนผูปกครองไดสรุป กองการศึกษา

ของโรงเรียนท้ังในสวนของนักเรียน ครู ศึกษาท่ีผานมา โดยมีกลุมเปาหมายดังน้ี  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) นําเสนอส่ิงท่ีไดดําเนินการผานมา โรงเรียน ท. 1

 ผูปกครอง  เจาหนาท่ี  และการจัด 1. ผูปกครองนักเรียน  500  คน    ในปการศึกษาท่ีผานมา

การเรียนการสอน 2 ครูและเจาหนาท่ี   80  คน    -  ผูปกครองเขาใจและเห็นความ

 -  เพ่ือเปดโอกาสใหผูปกครอง บุคคล 3. นักเรียน   1,600  คน เปล่ียนแปลง  ความงอกงามของ

ภายนอกท่ีสนใจเกี่ยวกับการดําเนินการ 4. บุคคลภายนอก  150  คน นักเรียนศรัทธาในการจัดการเรียนการ

ของโรงเรียนมีโอกาสมาเยี่ยมชมและรับรู สอนของโรงเรียน

ถึงการดําเนินการของโรงเรียน
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26 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา - เพ่ือพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล 1. กิจกรรมพัฒนาคลังขอสอบ 96,000 98,000 98,000 - โรงเรียนมีระบบและเครื่องมือการวัด กองการศึกษา

ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - จัดทําคลังขอสอบ  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) และประเมินผลท่ีมีคุณภาพ สถานศึกษา

- เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู - จัดทําระบบประเมินผลแบบออนไลน - มีการนําขอมูลยอนกลับมาพัฒนาวิธี ในสังกัด

และทักษะในการวัดและประเมินผล 2. กิจกรรมอบรมพัฒนาครู การสอนและยกระดับคุณภาพผูเรียน

- เพ่ือพัฒนาการจัดประเมินผลใหสอดคลอง - ครูใชการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง - ครูไมนอยกวารอยละ 50 นําวิธีการวัด

กับสภาพท่ีเปนจริง ไมนอยกวารอยละ 50 และประเมินผลจากสภาพจริงมาใชครอบ

- เพ่ือใหครูนําผลการวัดและประเมินไป 3. กิจกรรมพัฒนาขอสอบมาตรฐาน คลุมทุกกลุมสาระ

พัฒนาวิธีการสอนและคุณภาพของผูเรียน - มีการนําเขาขอมูลยอนกลับมาพัฒนางาน

ใหไดมาตรฐาน ไดอยางรวดเร็วไมนอยกวารอยละ 50

27 โครงการประกันคุณภาพภายในและ -  เพ่ือพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 1. กิจกรรมทบทวนระบบประกันคุณภาพ 10,000 10,000 10,000 - โรงเรียนไดรับการยอมรับในดาน กองการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

27 โครงการประกันคุณภาพภายในและ -  เพ่ือพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 1. กิจกรรมทบทวนระบบประกันคุณภาพ 10,000 10,000 10,000 - โรงเรียนไดรับการยอมรับในดาน กองการศึกษา

ภายนอก โรงเรียนท้ังภายในและภายนอกใหเขมแข็ง - ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) คุณภาพ สถานศึกษา

-  เพ่ือจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตาม - ครูทุกคนมีการสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา    -  พนักงานครูไดรับการพัฒนาสูครู ในสังกัด

มาตรฐานของทองถิ่นและของชาติ การเรียนการสอนและมีงานวิจัยคนละ 2    มืออาชีพ

-  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูปกครอง เรื่องตอป    - มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ี

และชุมชน - ครูทุกคนไดรับการนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง เขมแข็งและมีมาตรฐาน

28 โครงการสงเสริมความกาหนา - เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกซ่ึง 1. กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ 13,000 13,000 13,000 - นักเรียนไดเพ่ิมพูนความรูทักษะ กองการศึกษา

ทางวิชาการ ความสามารถทางวิชาการ - นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะ  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ทางวิชาการ สถานศึกษา

- เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนัเรียน ทางวิชาการในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา - นักเรียนไดแสดงออกซ่ึงความรูในการ ในสังกัด

ท่ีจะสอบเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  2. กิจกรรมเติมเต็มและเตรียมความพรอม แขงขันและมีผลการแขงขันท่ีเขาใกล

- เพ่ือพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ในการสอบศึกษาตอ ความสําเร็จไมนอยกวารอยละ 50 เม่ือ

ของนักเรียนและครู - นักเรียนไดรับประสบการณในการเขารวม เทียบกับจํานวนนักเรียนท่ีสงเขา

แขงขันการแขงขัน
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29 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูสูมือ - เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ 1.  กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน 246,000 246,000 246,000 -  มีครูตนแบบดานการพัฒนาการเรียน กองการศึกษา

อาชีพ สูการเปนครูมืออาชีพ -  จัดการแลกเปล่ียนเรียนรูแบบ  KM  ทุก  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) การสอน สถานศึกษา

- เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานครูมีและไดรับ กลุมสาระ ๆ ละ 2 ครั้งตอภาคเรียน    -  มีผลงานศึกษาวิจัยเพ่ือยกระดับ ในสังกัด

เล่ือนวิทยะฐานะท่ีสูงขึ้น -  ครูทุกคนมีงานวิจัยคนละ 1 เรื่องตอ    การเรียนการสอนและการบริหาร

- เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียน -  ครูไดรับการยกยองเปนครูมือ

ใหมีคุณภาพ -  มีการนําเสนอผลการวิจัยแลกเปล่ียน อาชีพ

- เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาการ เรียนรูระดับโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง

บริหารและการจัดการเรียนการสอน 2.  กิจกรรมครูตนแบบ

-  จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูกับโครงการ

โทรทัศนครูเดือนละ 1 ครั้ง

งบประมาณและท่ีมา

โทรทัศนครูเดือนละ 1 ครั้ง

30 โครงการคนดีศรีบุรีราษฎร - เพ่ือคัดเลือกครูทีสอนดี มีความ -  คัดเลือกครูสอนดี มีความประพฤติดี 30,000 30,000 30,000 -  ครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน กองการศึกษา

ประพฤติดีใหเปนแบบอยางแกสังคม ไดรอยละ 5 ถึงรอยละ 20  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) มากขึ้น สถานศึกษา

- เพ่ือยกยองครูดีใหมีขวัญ กําลังใจใน -  มอบรางวัลใหครูดีศรีบุรีราษฎรปละ 1 ครั้ง  - มีครูตนแบบดานการสอนและ ในสังกัด

การอุทิศตนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา -  ครูดีศรีบุรีราษฎณไดรับคัดเลือกเขารับ คุณธรรมจริยธรรม

- เพ่ือสงครูดีศรีบุรีราษฎรเปนผูแทน รางวัลคุรุสดุดี - ครูโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร

ดรุณ

เขารับการคัดเลือกเปนครูสอนดีและ    วิทยา"  ไดรับรางวัลครูสอนดีและ

รางวัล

รางวัลครูสดุดี    คุรุสดุดี

31 โครงการจัดงานวันสุนทรภู - เพ่ือเผยแพรเกียรติคุณและผลงานของผู 1. กิจกรรมเขาคายภาษาไทย  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) - นักเรียนมีความรูถึงความหมาย ความ กองการศึกษา

มีผบงานดีเดนทางวัฒนธรรมระดับโลกให - ใหความรูแกนักเรียนถึงประวัติและผลงาน 5,910 5,910 5,910 เปนมา ประวัติและผลงานของสุนทรภู สถานศึกษา

ปรากฏแหงมวลสมาชิกท่ัวโลก ของสุนทรภูโดยจัดปายนิเทศหนาอาคารเรียน - นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับความรู ในสังกัด

- เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-5 รวม 10,300 10,500 11,000 เจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาไทยและไดรับการ

การสอนภาษาไทย กิจกรรมคายภาษาไทยท่ีโรงเรียน พัฒนาดานความคิดสรางสรรคและ

การทํางานรวมกับผูอื่น 
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32 โครงการชุมนุมกลุมสาระการเรียนรู - เพ่ือใหนักเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับวิชา - เพ่ือใหนักเรียนในสถานศึกษาไดเรียน - ผูเรียนเกิดความรู  คิดเปน  ทําเปน กองการศึกษา

 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น และฝกทักษะตามความถนัดและสนใจ และสามารถแกปญหาได สถานศึกษา

- เพ่ือใหนักเรียนระดับปฐมวัยมีทักษะ ของตนเองในกิจกรรมตอไปน้ี    - นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะและ ในสังกัด

การเรียนรูดานภาษาอังกฤษดีขึ้น 1. กิจกรรมภาษาอังกฤษแสนสนุก 17,200 17,500 17,500 ความรู

- เพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร
- นักเรียนระดับปฐมวัยมีทักษะดาน

 (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)
- นักเรียนมีความสามารถใช

ภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนในดานการแกปญหาและการนํา ภาษาอังกฤษดีขึ้น ไดตามวัย

ความรูไปใชในการส่ือสารความรูความคิด 2. กิจกรรมเขาคายคณิตศาสตร 40,500 40,500 40,500 - นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร

ทางคณิตศาสตรและการเชื่อมโยงความรู - จัดอบรมโครงการคายคณิตศาสตรใหกับ  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) และไดรับการพัฒนาความคิดสรางสรรค

- เพ่ือสงเสริมการจัดทําโครงงาน นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถม - นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ

งบประมาณและท่ีมา

- เพ่ือสงเสริมการจัดทําโครงงาน

คณิตศาสตร

นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถม - นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ

ใหชวยพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ศึกษาปท่ี 6 ใหไดรับความรูและพัฒนาความ ทางคณิตศาสตร

- เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา สามารถทางคณิตศาสตร - นักเรียนไดรับความรูจากการจัด

อยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง 3. กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 26,000 26,000 26,000 นิทรรศการและรูจักการทํางานรวมกับผู

เจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไดเขารวม  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) อื่น อีกท้ังมีนิสัยรักการอานภาษาไทย

- เพ่ือกระตุนใหสถาบันการศึกษา องคกร โครงการทําโครงงานคณิตศาสตร และอานคําในภาษาไทยไดอยางถูกตอง

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 4. กิจกรรมรักษภาษาไทยเพ่ือสืบสาน 16,800 17,000 17,000 - ปลูกผังความรักเคารพ และเทิดทูนใน

และประชาชนชาวไทยตระหนักในความ วัฒนธรรมไทย  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) สถาบันพระมหากษัตริยใหเกิดในนักเรียน

สําคัญของภาษาไทยและใชภาษาไทยได - จัดกิจกรรมเผยแพรพระราชกรณียกิจ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง

อยางถูกตอง พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียน และประชาชนท่ัวไป

ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ

5. กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 3,880 4,000 4,000

- ใหความรูแกนักเรียนในเรื่องการฟง พูด  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)

อาน และเขียนภาษาไทยอยางถูกตองหนา

เสาธงหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ
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33 โครงการรักการอานและการเขียน - เพ่ือฝกทักษะการอานและการนําความรู - นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลระดับ 10,000 10,000 10,000 - นักเรียนนําประสบการณจากการอาน กองการศึกษา

ดานการใชภาษาไทยไปใชอยางถูกตอง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-5  ไดพัฒนาศักยภาพ  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) และการเขียนไปใชในชีวิตประจําวัน สถานศึกษา

ใหเปนผูมีนิสัยรัก การอาน   ส่ือสารกับผูอื่นไดดีขึ้น ในสังกัด

-นักเรียนสามารถอานไดเขียนไดมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสาระภาษาไทยสูงขึ้น

34 โครงการพัฒนานักเรียนท่ีมีปญหา

การ

- เพ่ือพัฒนานักเรียนใหอาน เขียนภาษาไทย - นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลระดับ 20,000 20,000 20,000 - นักเรียนกลุมเปาหมาย อาน เขียน กองการศึกษา

 อานการเขียน และคิดคํานวณ ในระดับชั้นไดถูกตอง ประถมศึกษาท่ี1 – 6 และระดับชั้น  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ภาษาไทยไดคลอง สถานศึกษา

มัธยมศึกษาปท่ี 1 -3 ทีมีปญหาทางการอาน ในสังกัด

เขียน ภาษาไทย การคิดคํานวณจํานวนเลข

งบประมาณและท่ีมา

เขียน ภาษาไทย การคิดคํานวณจํานวนเลข

พ้ืนฐานในการ บวก ลบ คูณ หาร ไดเรียน

ซอมเสริมนอกเวลาเรียนปกติทุกวัน    

35 โครงการนักเรียนเขาคายดนตรี -  เพ่ือใหนักเรียนไดสืบสานและอนุรักษ - จัดกิจกรรมเขาคายดนตรีพ้ืนบาน 150,000 150,000 150,000 -  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมเรียนรู

และ

กองการศึกษา

นาฏศิลป (โปงลาง) เครื่องดนตรีพ้ืนบาน (โปงลาง) ใหคงอยู  (โปงลาง) ใหเด็กนักเรียนสถานศึกษาใน

สังกัด

 (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) สามารถเลนเครื่องดนตรีพ้ืนบาน สถานศึกษา

สืบไป เทศบาล    (โปงลาง) ในสังกัด

36 โครงการจิตรกรนอย -  เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรู - จัดกิจกรรมกระบวนการทักษะดานศิปละให 6,400 6,400 6,500 -  นักเรียนไดเรียนรูกระบวนการ กองการศึกษา

ความคิดสรางสรรคทางดานศิลปะ เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ทักษะดานศิลปะ  และมีความคิด สถานศึกษา

   ริเริ่มสรางสรรค ในสังกัด

37 โครงการจัดงานวันคริสตมาส -  เพ่ือใหผูเรียนไดสนุกสนานและมี -  จัดกิจกรรมวันคริสตมาสในสถานศึกษา 5,050 5,100 5,200 - นักเรียนกลาพูดภาษาอังกฤษ กองการศึกษา

ความรูในกิจกรรมวันคริสตมาส  ไดพัฒนา สังกัดเทศบาล  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) มากขึ้นกลาแสดงออกดวยความม่ันใจ สถานศึกษา

พ้ืนฐานทางดานภาษา    ในสังกัด
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38 โครงการธนาคารขยะ -  เพ่ือใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการคัดแยก -  นักเรียนชั้นปฐมวัยปท่ี  1 – 2 50,000 40,000 40,000 -  นักเรียนมีความรูและสรางจิตสํานึกท่ีดีกองการศึกษา

ขยะและรักษาส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน จํานวน  240 คน  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) มีสวนรวมและเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวกับ สถานศึกษา

และชุมชน -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 การท้ิงขยะและการแยกขยะ ในสังกัด

-  เปนการชวยลดปริมาณขยะ และสงเสริม จํานวน 1,100 คน

 ความรูใหแกนักเรียนในการคัดแยกขยะ -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1-6

ท่ีถูกตอง และเหมาะสม จํานวน 400 คน

-  เพ่ือเปนการสรางรูปแบบการจัดขยะโดย

นักเรียนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน

39 โครงการสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ - เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องท่ีตนเองสนใจ  - กิจกรรมติวสอบ O-Net 100,000 100,000 100,000  - นักเรียนไดเรียนรูเรื่องท่ีตนเองสนใจ กองการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

39 โครงการสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ - เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องท่ีตนเองสนใจ  - กิจกรรมติวสอบ O-Net 100,000 100,000 100,000  - นักเรียนไดเรียนรูเรื่องท่ีตนเองสนใจ กองการศึกษา

ทางการเรียน และมีความถนัด  - กิจกรรมติวสอบ NT  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) และมีความถนัดไดหลากหลายขึ้น สถานศึกษา

- เพ่ือใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียนชา  - กิจกรรมติวสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ  - นักเรียนท่ีเรียนชอไดรับการสอนซอม ในสังกัด

และสงเสริมนักเรียนท่ีเรียนดี เรียน เสริม และนักเรียนท่ีเกงไดรับการ

- เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมี  - กิจกรรมติวสอบเขา ม.1 สงเสริมอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ  - กิจกรรมติวสอบเขา ม.4 , ปวช.  - โรงเรียนมีการพัฒนาการจัด

- เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมีความสามารถใน ระบบการเรียนการสอนตลอดเวลา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริม

ศักยภาพ

40 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ - เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนมี - จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทาง 5,000 5,000 5,000 - นักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการท้ังกองการศึกษา

ทางวิชาการ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น วิชาการท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) 8 กลุมสาระการเรียนรูและมีผลสัมฤทธ์ิ สถานศึกษา

- เพ่ือพัฒนานักเรียนใหคิดเปนทําเปนแกไข ทางการเรียนสูงขึ้น ในสังกัด

ปญหาไดและมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ

- เพ่ือใหนักเรียนมีความสนุกสนานและ

สามารถทํางานรวมกันเปนทีมได
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41 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู - เพ่ือใหนักเรียนทัศนศึกษาแหลงเรียนรู - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ 446,960 446,960 446,960 - นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรกองการศึกษา

ตาง ๆ เปนการเพ่ิมพูนประสบการณ ทางประวัติศาสตรของจังหวัดบุรีรัมย  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ของจังหวัดบุรีรัมย สถานศึกษา

- เพ่ือใหนักเรียนรูจักการปรับตัว ชวยเหลือ - นักเรียนมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรัก และ ในสังกัด

ซ่ึงกันและกันในการอยูรวมกับบุคคลอื่น รูสึกหวงแหนสมบัติของชาติ

- เพ่ือใหนักเรียนมีความใฝรูใฝเรียน

- เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง

นอกจากการเรียนการสอนในหองเรียน

42 โครงการเขาคายวิทย - คณิต - เพ่ือใหผูเรียนรูจักรวมมือกันทํางาน และ - จัดกิจกรรมเขาคายวิทย - คณิต สําหรับ 30,000 30,000 30,000 - นักเรียนรูจักชวยเหลือตนเองและกลุมกองการศึกษา

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 และชั้น  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) - นักเรียนไดรับประสบการณจากการเขาสถานศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 และชั้น  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) - นักเรียนไดรับประสบการณจากการเขาสถานศึกษา

- เพ่ือใหผูเรียนรูจักชวยเหลือตนเองและ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 คายวิชาการ ในสังกัด

ผูอื่น และกลาแสดงออกในทางท่ีดี - นักเรียนรูจักทักษะกระบวนการในการ

- เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน ทํางานเปนกลุม

และรูจักการทํางานเปนกลุม - นักเรียนนําความรูท่ีไดไปพัฒนาตนเอง

- เพ่ือใหมีประสบการณนอกเหนือจาก ในดานวิชาการ

การเรียนการสอนในชั้นเรียน

43 โครงการเพ่ิมพูนความรูทักษะการใช - เพ่ือฝกใหนักเรียนสามารถใชงาน  - จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรูทักษะ 50,000 50,000 50,000 - นักเรียนสามารถใชงานคอมพิวเตอร กองการศึกษา

 ICT คอมพิวเตอรเบ้ืองตนไดอยางถูกตอง การใช ICT ในนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.5  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) เบ้ืองตนและสืบคนขอมูลได สถานศึกษา

- เพ่ือใหนักเรียนประยุกตใชคอมพิวเตอร - นักเรียนสามารถประยุกตใชงาน ในสังกัด

ในดานการศึกษาและชีวิตประจําวัน คอมพิวเตอรเบ้ืองตนในงานดานการ

- เพ่ือเพ่ิมทักษะในการแสวงหาความรูแก ศึกษาได

นักเรียนโดยใชเครือขาย Internet
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44 โครงการวิจัยในชั้นเรียน - เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการวิจัยใน - จัดทําโครงการวิจัยในชั้นเรียน 1,965 1,965 1,965 - นักเรียนท่ีมีปญหาไดรับการแกไข กองการศึกษา

ชั้นเรียนของครู  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) - นักเรียนไดรับการพัฒนาตนเองในทาง สถานศึกษา

- เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณในการทํา ท่ีดี ในสังกัด

วิจัยของครู - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

- เพ่ือแกปญหาและพัฒนานักเรียน สูงขึ้น

- ครูและนักเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี

45 โครงการจัดจางครูชาวตางชาติ - เพ่ือใหนักเรียนไดฝกพูด อาน เขียน ภาษา - จางครูชาวตางชาติซ่ึงเปนเจาของภาษามา 300,000 300,000 300,000 - นักเรียนสามารถพูด อาน เขียนภาษา กองการศึกษา

 อังกฤษไดดี สอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนโรงเรียนใน  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) อังกฤษไดดี สถานศึกษา

- เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมีทักษะ สังกัดเทศบาล - นักเรียนไดความรู ความเขาใจ และมี ในสังกัด

งบประมาณและท่ีมา

- เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมีทักษะ สังกัดเทศบาล - นักเรียนไดความรู ความเขาใจ และมี ในสังกัด

ในการติดตอส่ือสารเปนภาษาอังกฤษท้ังการ ทักษะในการติดตอส่ือสารภาษาอังกฤษ

พูดและการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูดและการเขียนไดอยางมี

- เพ่ือใหนักเรียนสามารถติดตอส่ือสารภาษา ประสิทธิภาพ

อังกฤษในชีวิตประจําวันกับชาวตางชาติได - นักเรียนสามารถติดตอส่ือสารกับชาว

ตางชาติได

46 โครงการประกวดโครงงาน - เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูตามความ - จัดการประกวดโครงงานของนักเรียนใน 5,000 5,000 5,000 - นักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจและ กองการศึกษา

สนใจ ความตองการและความสามารถของ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ความตองการของแตละคน สถานศึกษา

แตละคน ไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดรับ - นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการ ในสังกัด

ประสบการณตรง เรียนรูและมีความสุขในการทํากิจกรรม

- เพ่ือใหนักเรียนไดผอนคลายความเครียด รวมกับเพ่ือน

มีความสุขกับการรวมกิจกรรม
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47 โครงการจัดทําศูนยสารสนเทศใน - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน - จัดต้ังศูนยสารสนเทศในโรงเรียนเทศบาล 2 150,000 150,000 150,000 - สถานศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล  2 ของทางราชการและบุคลากรของโรงเรียน "อิสาณธีรวิทยาคาร" จํานวน 1 ศูนย  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ของทางราชการและของประชาชน สถานศึกษา

"อิสาณธีรวิทยาคาร" - เพ่ือภาระงานของครูและบุคลากรในการ ในสังกัด

ดูแลและควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน

- เพ่ือเปนประโยชนแกชุมชนใกลเคียงใน

การสอดสองผูกระทําผิดและเปนอันตราย

ตอสังคม

48 โครงการกิจกรรมฐานหรรษาพัฒนา - เพ่ือใหนักเรียนไดเพ่ิมพูนความรูและมี - จัดกิจกรรมฐานหรรษาในโรงเรียนเทศบาล 2 15,720 15,720 15,720 - นักเรียนมีความรูและมีทักษะในการ กองการศึกษา

ศักยภาพเสริมสรางทักษะของ ทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียน "อิสาณธีรวิทยาคาร"  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูปฐมภูมิ สถานศึกษา

ผูเรียน รูปฐมภูมิ - นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง ในสังกัด

งบประมาณและท่ีมา

ผูเรียน รูปฐมภูมิ - นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง ในสังกัด

- นักเรียนไดฝกการคิดระดับสูง - นักเรียนมีทักษะการเรียนรูแบบมี

- นักเรียนมีทักษะในการเรียนรูแบบมีสวนรวม สวนรวม

- นักเรียนสนุกกับการเรียนรูจากกิจกรรม - นักเรียนสนุกกับการเรียนรูจากกิจกรรม

ตางๆ ตาง

49 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิเศษ - เพ่ือใหเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรูมีโอกาส  - จัดกิจกรรมแขงขันเด็กพิการทางสมอง 40,000 40,000 40,000 - เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรูมีโอกาส กองการศึกษา

เขาโรงเรียนขางบาน  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ศึกษาในโรงเรียนใกลบาน สถานศึกษา

- เพ่ือใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษมีโอกาส - สังคมเขาใจและยอมรับความสามารถ ในสังกัด

เรียนรูและปรับตัวใหเขากับสังคมได ของเด็กพิเศษ

- เพ่ือลดภาระในการจัดต้ังโรงเรียนการ

ศึกษาพิเศษของรัฐบาล

- เพ่ือใหสังคมเขาใจและยอมรับความ

สามารถของเด็กพิเศษ

- เพ่ือสงเสริมกิจกรรม พัฒนาสมรรถภาพ

ทางกายใหดีขึ้น
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50 โครงการพัฒนาเยาวชนสูอาชีพ - เพ่ือสรางอาชีพรองหรือพัฒนาไปสูอาชีพ  - กิจกรรมการทําขนมอบ 10,000 10,000 10,000 - นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูนําไป กองการศึกษา

หลักของนักเรียน  - กิจกรรมประดิษฐดอกไม  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ประยุกตใชในชีวิตประจําวันสูการทําเปน สถานศึกษา

- ชวยลดปญหาเศรษฐกิจในครอบครัวของ  - กิจกรรมเย็บผาดวยมือ อาชีพหลัก ในสังกัด

นักเรียน - สามารถประดิษฐจําหนายเพ่ิมรายได

 - เพ่ือสนองนโยบายตามหลักเศรษฐกิจ ใหกับดนเองและครอบครัว

 พอเพียง - สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

 มีความสุข

51 โครงการ JUNIOR SCOUT  - เพ่ือใหผูเรียนไดรับความสนุกสนาน - จัดกิจกรรมลูกเสือ JUNIOR SCOUT 22,000 22,000 20,000 - นักมีความสุข สนุกสนานจากการเขา กองการศึกษา

 กลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับวัย ในโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) รวมกิจกรรม โรงเรียน ท. 2

งบประมาณและท่ีมา

 กลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับวัย ในโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) รวมกิจกรรม โรงเรียน ท. 2

- เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย - นักเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวย

อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ตนเอง

- นักเรียนไดรับความรูและมีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรม

- นักเรียนมีความกระตือรือรน

ใฝรู ใฝเรียนเพ่ิมมากขึ้น

52 โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน - เพ่ือใหนักเรียนไดทัศนศึกษาแหลงเรียนรู  - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัย 300,000 300,000 300,000 - นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร กองการศึกษา

เกี่ยวกับสถานท่ีตางๆ  - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัย ป.1-6  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ดาราศาสตร โลกและจักรวาล โรงเรียน ท. 2

- เพ่ือใหนักเรียนไดประสบการณตรง  - จัดกิจกรรมทัศนศึกษามัธยมศึกษา ม.1-5 - นักเรียนไดรับประสบการณจริงจาก

นําความรูมาประยุกตใชในการเรียนรูใน การทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสถานท่ีตางๆ 

หองเรียน - นักเรียนมีระเบียบวินัยการตรงตอเวลา

3. เพ่ือใหนักเรียนรูจักปรับตัวและชวยเหลือ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับครูและเพ่ือน

ซ่ึงกันและกันในการอยูรวมกับผูอื่นได
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53 โครงการการใชภาษาตางประเทศ - เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะการส่ือสารโดย  - จัดกิจกรรม Hello English 20,000 20,000 20,000  1. นักเรียนมีทักษะการ กองการศึกษา

(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือการส่ือสาร ใชภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจําวัน  - จัดกิจกรรมตนไมพูดได  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ส่ือสารโดยใชภาษาอังกฤษส่ือสาร โรงเรียน ท. 2

ในสถานศึกษา เหมาะสมตามระดับชั้น  - จัดกิจกรรมแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวันงาย ๆ 

- เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก  - จัดกิจกรรมวันคริสมาสต  เหมาะสมตามระดับชั้นไดดีขึ้น

 2. นักเรียนมีความกลา

ท่ีจะแสดงออกในท่ี

สาธรณะและชุมชนไดดี

54 โครงการสุดยอดเด็กไทยกาวไกล  - เพ่ือออกแบบการวางแผนการจัดประสบ - ออกแบบการวางแผนการจัดประสบการณ 20,000 20,000 20,000 - เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ี กองการศึกษา

สูอาเซียน การณการเรียนรู การใชส่ือการเรียนรู การเรียนรู (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) หลักสูตรกําหนด และแสดงความคิดเห็นโรงเรียน ท. 2

งบประมาณและท่ีมา

สูอาเซียน การณการเรียนรู การใชส่ือการเรียนรู การเรียนรู (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) หลักสูตรกําหนด และแสดงความคิดเห็นโรงเรียน ท. 2

การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูอยาง - การใชส่ือการเรียนรู ไดอยางเหมาะสมกับวัย

มีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปน - การประเมินพัฒนาการการเรียนรู

ประชมคมอาเซียน

55 โครงการโทรทัศนครูสูการพัฒนา - เพ่ือใหครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู - ครูรอยละ 80 ขึ้นไปมีการจัดกระบวนการ 20,000 20,000 20,000 - บุคลากรครูในโรงเรียนมีทักษะ กองการศึกษา

การจัดการเรียนรู อยางเปนระบบและหลากหลาย เรียนรูอยางเปนระบบและหลากหลาย  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ความรู ความสามารถในการถายทอด โรงเรียน ท. 2

- เพ่ือใหครูสามารถผลิตส่ือและนวัตกรรม - ครูรอยละ 80 ขึ้นไปสามารถผลิตส่ือและ ความรูทางวิชาการใหแกผูเรียนไดอยาง

การเรียนรูเพ่ือใชประกอบการจัดการ นวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือใชประกอบการ มีประสิทธิภาพ

เรียนรูได จัดการเรียนรูได  

- เพ่ือใหครูปรับเปล่ียนวีธีการจัดการ - ครูรอยละ 80 ขึ้นไปปรับเปล่ียนวีธีการ

เรียนรู จัดการเรียนรู
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56 โครงการ SBMLD - เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหโรงเรียนเปนฐาน  - จัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใชโรงเรียน 2,000,000 1,050,000 1,050,000 - นักเรียน ผูปกครอง และประชาชน กองการศึกษา

ในการพัฒนาทองถิ่นดวยการจัดการศึกษา เปนฐาน สําหรับนักเรียน ผูปกครอง และ  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ไดเรียนรูและพัฒนาตนตามความสนใจ สถานศึกษา

ตามอัธยาศัยใหนักเรียน ผูปกครองและ ประชาชนในทองถิ่น และความถนัด ในสังกัด

ประชาชน - สามารถนําความรูท่ีไดไปประกอบ

2. เพ่ือใหนักเรียน ผูปกครองและประชาชน อาชีพได

มีความเสมอภาคในการเรียนโดยไมกําหนด

ชั้นเรียน มีวิชาเรียนท่ีหลากหลายตาม

ความถนัดและความสนใจ

57 โครงการหองสมุดมีชีวิต - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดโรงเรียน  - ดําเนินการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 250,000 250,000 250,000 - หองสมุดมีความพรัอมใหนักเรียน กองการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

57 โครงการหองสมุดมีชีวิต - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดโรงเรียน  - ดําเนินการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 250,000 250,000 250,000 - หองสมุดมีความพรัอมใหนักเรียน กองการศึกษา

 ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) สามารถสืบคนขอมูลมากยิ่งขึ้น โรงเรียน ท. 2

- เพ่ือปรับปรุงบรรยากาศภายในหองสมุด - เปนแหลงเรียนรูท่ีมีมาตรฐานสําหรับ

ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา

- เพ่ือกระตุนใหนักเรียนรักการอานแสวงหา - เปนแรงจูงใจในการใชหองสมุดของ

ความรูดวยตนเองและรูจักใชเวลาวางใหเกิด นักเรียน

ประโยชน

4. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูเขาใช

บริการของหองสมุดใหไดมากท่ีสุด

58 โครงการวงดนตรีคอมโบ - เพ่ืออนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม - จัดหาชุดหางเครื่องวงคอมโบ 150,000 150,000 150,000 - โรงเรียนมีสวนรวมในการสงเสริม กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 ชาติและของทองถิ่น - จัดหาเครื่องดนตรีเพ่ิมเติม  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ โรงเรียน ท. 2

"อิสาณธีรวิทยาคาร" - เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก - นักเรียนกลาแสดงออกในทางท่ี

ในทางท่ีถูกตองและเหมาะสม ถูกตองและเหมาะสม



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

59 โครงการระบบงานทะเบียนนักเรียน - เพ่ือปรับปรุงงานบริการงานทะเบียน - จัดหา ปรับปรุงอุปกรณเทคโนโลยีงาน 15,000 15,000 15,000 - มีระบบใหบริการงานทะเบียน กองการศึกษา

ใหมีความสะดวกรวดเร็ว ทะเบียนและวัดผลท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) และวัดผลมีความถูกตองรวดเร็ว โรงเรียน ท.1

- เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู - ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ - บุคลากรงานทะเบียนและวัดผล

และทักษาในการจัดทํางานทะเบียนและ งานทะเบียนใหมีความถูกตองรวดเร็ว ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

60 โครงการพัฒนางานสืบคนสารสนเทศ - เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศท่ี - พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 90,000 90,000 90,000 - งานบริหารดีขึ้นตามระบบ กองการศึกษา

ถูกตองและเปนปจจุบัน - ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) - งานขอมูลสาระสนเทศเปนระบบ โรงเรียน ท.1

- เพ่ือจัดทําคูมือนักเรียนและเผยแพร - จัดทําคูมือนักเรียน และงายตอการสืบคน

ประชาสัมพันธสถานศึกษา - จัดทําส่ือวารสารประชาสัมพันธ - นักเรียนมีคูมือและระเบียบปฏิบัติ

- เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ - ทุกคนไดรับรูขาวสารและทราบ

ใหมีคุณภาพ ความเปล่ียนแปลง

งบประมาณและท่ีมา

ใหมีคุณภาพ ความเปล่ียนแปลง

61 โครงการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา - เพ่ือทบทวนปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนา - จัดประชุมทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา 30,000 30,000 30,000 - โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา กองการศึกษา

การศึกษา การศึกษาใหสอดคลองตอการจัดการ การศึกษาของโรงเรียนปละ 1 ครั้ง
 (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)

ท่ีมีความสอดคลองตอการจัดการศึกษา
โรงเรียน ท.1

ศึกษาและเปนปจจุบัน และเปนปจจุบัน

- จัดประชุมสัมมนาบุคลากรในโรงเรียน

เพ่ือรวมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

62 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ - เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเปนไป - จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 - มีแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ

กองการศึกษา

ประจําปงบประมาณ อยางมีประสิทธิภาพโดยใชแผนพัฒนาการ ของโรงเรียนปละ 1 ครั้ง  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) เปนแนวทางในการบริหารงบประมาณ โรงเรียน ท.1

ศึกษาเปนแนวทาง ดานการศึกษาของโรงเรียน

63
โครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูตนแบบ - เพ่ือปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู - สงตัวแทนครูเขารวมโครงการเพ่ือคัดเลือก 30,000 30,000 30,000 - โรงเรียนมีครูตนแบบตามแนว

โทรทัศน กองการศึกษา

ตามแนวโทรทัศนครู ของครูผูสอนใหมีความหลากหลาย อยาง ครูตนแบบและรวมบันทึกรายการโทรทัศนครู  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ครูในการจัดการเรียนการสอนท่ีมี โรงเรียน ท.1

เปนระบบ ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
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64 โครงการโทรทัศนครูสูการพัฒนา - เพ่ือปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู - จัดหาครุภัณฑ เชน ทีวี เครื่องเลนดีวีดี 50,000 50,000 50,000 - บุคลากรครูมีการปรับเปล่ียนวิธีการ กองการศึกษา

การจัดการเรียนรู ของครูผูสอนใหมีความหลากหลายอยาง - คัดเลือกตัวแทนครูเขารวมอบรมกับรายการ  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) จัดการเรียนรูใหมีความหลากหลาย โรงเรียน ท.1

เปนระบบ โทรทัศนครูจํานวน 2 ทาน มากขึ้น

65 โครงการจัดจางครูจางสอน - เพ่ือใหมีบุคลากรครูเพียงพอตอการ - จัดจางครูจางสอนจํานวน 2  อัตรา 480,000 480,000 480,000 - มีบุคลากรเพียงพอตอการจัดการ กองการศึกษา

จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา จํานวน 12  เดือนๆ ละ 20,000 บาท  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) เรียนการสอน โรงเรียน ท.1

66
โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี - เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจาก - จัดทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 500,000 500,000 500,000 - นักเรียนไดรับความรูจาก

ประสบการณ กองการศึกษา

ประสบการณจริงและแสวงหาความรูได และชวงชั้นท่ี 1-4  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ตรงและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง โรงเรียน ท.1

ดวยตนเอง

งบประมาณและท่ีมา

ดวยตนเอง

67 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร - เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให - ดําเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 50,000 50,000 50,000 - มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอง กองการศึกษา

และแผนการจัดการเรียนรูทุกชวงชั้น สอดคลองและเหมาะสมกับทองถิ่นและ ใหตรงกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนน  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) และเหมาะสมกับทองถิ่นและสภาพ โรงเรียน ท.1

สภาพแวดลอมของสถานศึกษา ผูเรียนเปนสําคัญ แวดลอม

68 โครงการสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทาง - สงเสริมกระบวนการเรียนรูทักษะดาน  - กิจกรรมคณิตคิดสนุก 130,000 130,000 130,000 - นักเรียนมีความรูและมีทักษะดาน กองการศึกษา

คณิตศาสตร คณิตศาสตร  - กิจกรรมเขาคายคณิตศาสตร  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) คณิตศาสตรดีขึ้น โรงเรียน ท.1

- เพ่ือพัฒนาความสามารถทาง  - กิจกรรมสงเสริมการทําโครงงาน - นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนในดานการแก คณิตศาสตร คณิตศาสตร

ปญหาและการนําความรูไปใช การส่ือสาร  - โครงการคณิตคิดเร็ว - นักเรียนมีความคิดสรางสรรคสามารถ

ความรูความคิดทางคณิตศาสตร และการ ทํางานรวมกับผูอื่นได

เชื่อมโยงความรู - นักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกต

- เพ่ือสงเสริมการจัดทําโครงงาน

คณิตศาสตร

ใชในชีวิตประจําวันได

ใหชวยพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู - นักเรียนเชื่อมโยงความรูทางดาน

ผูสอน คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ ได

- เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูทักษะ - นักเรียนมีความรูและมีทักษะดาน

ดานคณิตศาสตร คณิตศาสตรดีขึ้น
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69 โครงการสรางเสริมลักษณะอันพึง - เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียนตระหนัก   - กิจกรรมรักษโลก  รักษโรงเรียน 40,000 40,000 40,000 - นักเรียนมีจิตสํานึกและมีความ กองการศึกษา

ประสงค ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  - กิจกรรมสงเสริมความประพฤตินักเรียน  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ตระหนักในการอนุรักษทรัพยากร โรงเรียน ท.1

และส่ิงแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง  - กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

- เพ่ือเขาใจถึงกระบวนการและวิธีการท่ี  - กิจกรรมพัฒนาลูกนอยดวยนิทาน - นักเรียนเขาใจถึงวิธีการสรางวินัย

ถูกตองในการสรางวินัยใหตนเอง  - กิจกรรมชุมนุมกลุมสาระการเรียนรู ใหตนเองอยางถูกตอง

- เพ่ือสงเสริมใหทุกคนตระหนักถึง - เด็กไดตระหนักถึงความสําคัญ

ความสําคัญของเด็ก และบทบาทหนาท่ีของตนเอง

- เพ่ือเปนการพัฒนาดานการฟง  ฝกสมาธิ - เปนการสงเสริมใหมีคุณธรรม  

 ยึดชวงความสนใจใหมากขึ้น จริยธรรม  พฤติกรรมท่ีพึงประสงค

งบประมาณและท่ีมา

 ยึดชวงความสนใจใหมากขึ้น จริยธรรม  พฤติกรรมท่ีพึงประสงค

- เพ่ือใหนักเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับวิชาใน - ผูเรียนเกิดความรู  คิดเปน  ทําเปน

 8 กลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น และสามารถแกปญหาได

70 โครงการเสริมสรางความปลอดภัยกับ - เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูและความ - นักเรียนไดรับสาระนารูเกี่ยวกับการใช 16,000 16,000 16,000 - นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานและมีความ กองการศึกษา

วินัยจราจร เขาใจเกี่ยวกับการใชรถใชถนนท่ีถูกตอง รถใชถนนท่ีถูกตองตามกฎจราจร  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ปลอดภัยมีวินัยจราจร โรงเรียน ท.1

ตามกฎจราจร โรงเรียน ท.3

71 โครงการพัฒนาการเรียนเพ่ือพิชิต - เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการสอบ - พัฒนาการเรียนสําหรับนักเรียนชั้น ป.6 80,000 80,000 80,000 - นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการ กองการศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิการสอบ O-Net ประเมินผลดานภาษาอังกฤษดีขึ้น และ ม.3 ใหมีความสามารถในการเรียน  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ประเมินผลในสอบ O-Net ในทุกกลุม โรงเรียน ท.1

ทุกกลุมสาระวิชาดีขึ้น สาระวิชาดีขึ้น

72 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน - เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเอง - จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน 3,000 3,000 3,000 - นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น กองการศึกษา

โรงเรียน เกี่ยวกับการใชสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอ ใชสิทธิเลือกต้ัง  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) กลาคิดและยอมรับฟงความคิดเห็น โรงเรียน ท.1

ภาคและหนาท่ี ตามระบบประชาธิปไตย ของผูอื่น

73 โครงการนักเรียนเขาคายดนตรี/ - เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมตาม - จัดกิจกรรมเขาคายดนตรี/นาฏศิลป 200,000 200,000 200,000 - นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจท่ีได กองการศึกษา

นาฏศิลป ความถนัดและความสนใจของนักเรียน  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) แสดงความสามารถออกมาให โรงเรียน ท.1

บุคคลท่ัวไปไดชม



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

74 โครงการนักเรียนเขาคายศิลปะ - เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมตาม - นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมเรียนรูและ 80,000 80,000 80,000 - นักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรม กองการศึกษา

(ทัศนศิลป) ความถนัดและความสนใจของนักเรียน สามารถในการวาดภาพ ระบายสีชอลก  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ตามความถนัดและความสนใจ โรงเรียน ท.1

สีนํ้า ของตนเอง

75 โครงการภาษาอังกฤษแสนสนุก - เพ่ือใหนักเรียนระดับปฐมวัยมีทักษะการ - พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับ 20,000 20,000 20,000 - นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ กองการศึกษา

เรียนรูดานภาษาอังกฤษดีขึ้น นักเรียนระดับปฐมวัย  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) และความรู โรงเรียน ท.1

   - นักเรียนมีความสามารถใช

ภาษาอังกฤษ

76 โครงการรักษภาษาไทยเพ่ือสืบสาน - เพ่ือเทิดพระเกียรติในพระบาทสมเด็จ - จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรพระราชกรณียกิจ 50,000 50,000 50,000 - นักเรียนไดรับความรูจากการจัด กองการศึกษา

วัฒนธรรมไทย พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจา  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) นิทรรศการ โรงเรียน ท.1

งบประมาณและท่ีมา

วัฒนธรรมไทย พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจา  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) นิทรรศการ โรงเรียน ท.1

พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ อยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจา - นักเรียนมีนิสัยรักการอาน

- เพ่ือกระตุนใหสถาบันการศึกษา องคกร สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ - นักเรียนมีความรูถึงความหมาย 

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน - ใหความรูแกนักเรียนในเรื่องการฟง พูด ความเปนมา ประวัติและผลงาน

 และ ประชาชนชาวไทย ตระหนักใน  อาน และเขียนภาษาไทยอยางถูกตองท่ี ของสุนทรภู

ความสําคัญของภาษาไทย และรวมกันใช หนาเสาธงหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ - นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับ

ภาษาไทยอยางถูกตองไวใหงดงามและ - ใหความรูแกนักเรียน ถึงประวัติและ ความรูเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาไทย

ยั่งยืนตลอดไป ผลงานของสุนทรภู โดยจัดปายนิเทศตาม และไดรับการพัฒนาทางดาน

- เพ่ือเผยแพรเกียติคุณและผลงานของผูท่ี อาคารหรือปายนิเทศหนาอาคารเรียน ความคิดสรางสรรค การทํางาน

มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมระดับโลกให - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ชั้น รวมกับผูอื่น ตลอดจนสามารถนํา

ปรากฏแหงมวลสมาชิกท่ัวโลก ประถมศึกษาปท่ี 4-5  รวมกิจกรรมคาย ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใน

- เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม ภาษาไทยท่ีโรงเรียนเทศบาล 1 ชีวิตประจําวันตอไป

การเรียนการสอนภาษาไทย  “ บุรีราษฎรดรุณวิทยา ” จัดขึ้น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

77 โครงการจัดต้ังวงโยธวาทิตโรงเรียน - เพ่ือมีวงโยธวาทิตประจําสถานศึกษา - จัดต้ังวงโยธวาทิตประจําสถานศึกษา 1 วง 1,034,300  -  - - สถานศึกษามีวงโยธวาทิตสําหรับ กองการศึกษา

- เพ่ือใหเด็กมีความสนใจดานดนตรี และ - จัดซ้ือครุภัณฑเครื่องดนตรีประจําวง (งบเทศบาล) บรรเลงในกิจกรรมตางๆ โรงเรียน ท.1

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โยธวาทิต - นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปน

- เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน ชวงชั้น ประโยชน มีทักษะดานดนตรี และ

ท่ี 3 และ 4 มีประสิทธิภาพและนักเรียนมี สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได
ทักษะในการเลนดนตรี

78 โครงการจัดต้ังวงสตริงคอมโบและ - เพ่ืออนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม - จัดต้ังวงสตริงคอมโบและวงโปงลาง 400,000  -  - - สถานศึกษามีวงสตริงคอมโบและ กอง

การศึกษาวงโปงลางโรงเรียนเทศบาล 1 - เพ่ือใหเด็กมีทักษะดานวิชาดนตรี โรงเรียนเทศบาล 1 (งบเทศบาล) วงโปงลางสําหรับแสดงในกิจกรรมตางๆ โรงเรียน ท.1

- เพ่ือการสรางชื่อเสียงสถานศึกษา - เด็กนักเรียนมีทักษะดานดนตรี

79  โครงการหองเรียนอัฉริยะ - เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช - จัดทําหองเรียนอัฉริยะจํานวน 4  หองเรียน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - นักเรียนไดเรียนรูโลกเทคโนโลยี สถานศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

79  โครงการหองเรียนอัฉริยะ - เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช - จัดทําหองเรียนอัฉริยะจํานวน 4  หองเรียน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - นักเรียนไดเรียนรูโลกเทคโนโลยี สถานศึกษา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย วัสดุอุปกรณครบชุดใหกับโรงเรียนในสังกัด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อยางมีคุณภาพและมีความสนุกสนาน ในสังกัด

-  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครู ประกอบดวย - เด็กนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ใหทันสมัยสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา  - ท.1  จํานวน 1 หอง ทางสมองและทักษะทางดานตางๆ

 - ท.2  จํานวน 1 หอง ท่ีดีขึ้น

  - ท.3  จํานวน 1 หอง  

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 หอง

80 โครงการติวเขมนักเรียนสูคนเกงใน - เพ่ือจัดติวเขาใหแกนักเรียนท่ีเปน - จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ิมเติมแกนักเรียน 30,000 30,000 30,000 - นักเรียนมีความพรอมสูงสุดในการ กอง

การศึกษาทองถิ่น ตัวแทนในการแขงขันคนเกงทองถิ่น โรงเรียนเทศบาล 1เขาแขงขันคนเกงทองถิ่น  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) แขงขันคนเกงทองถิ่น โรงเรียน ท.1

81
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน - เพ่ือสงเสริมและพัฒนาครูในกระบวนการ - จัดนิเทศครูโรงเรียนเทศบาล 1 2,000 2,000 2,000 - ครูนําหลักการเรียนการสอนท่ีเนนผู กอง

การศึกษา

จัดการเรียนการสอน “ บุรีราษฎรดรุณวิทยา ” จํานวน 50 คน  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) เรียนเปนสําคัญไปใชกับนักเรียน โรงเรียน ท.1

82 โครงการโรงเรียนเรียนรวมสําหรับ - เพ่ือจัดการเรียนรวมสําหรับนักเรียนท่ีมี - จัดการเรียนรวมระหวางครู นักเรียน และ 180,000 180,000 180,000 - พอแม ผูปกครองและครูมีความ

รวมมือ

กอง

การศึกษานักเรียนท่ีมีความตองการจําเปน ความตองการจําเปนพิเศษ รวมกันระหวาง เด็กพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) ในการทํางานรวมกันอยางจริงจังและ โรงเรียน ท.1

พิเศษ เด็กพิเศษ และเด็กในชั้นเรียน ใหเปนไป ตอเน่ือง โดยยึดเด็กเปนสําคัญ

อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
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1 โครงการจัดหาเครื่องนุงหมแจก  -เพ่ือสนับสนุนใหเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน  -จัดหาเครื่องนุงหมกันหนาวแจกจายใหกับ  -นักเรียนท่ีขาดแคลนไดมีโอกาส กองการศึกษา

เด็กนักเรียน ไดมีเครื่องนุงหม เชน ชุดกันหนาว สวมใส เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน   ดังน้ี ศึกษาเพ่ือพัฒนาระดับความรูอยาง สถานศึกษา

ตามสมควรแกอัตภาพและสามารถเขารับ  -ระดับประถมศึกษา  3% 27,360 27,360 27,360 เทาเทียมกันกับผูอื่นในสังคม ในสังกัด

การศึกษาไดตามปกติ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

  

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม  -เพ่ือสนับสนุนใหเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน  -จัดซ้ืออาหารเสิรม (นม) แจกจายใหกับ -  นักเรียนมีสุขภาพ รางกายท่ีสมบูรณ กองการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

แนวทางท่ี  4   สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน

งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม  -เพ่ือสนับสนุนใหเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน  -จัดซ้ืออาหารเสิรม (นม) แจกจายใหกับ -  นักเรียนมีสุขภาพ รางกายท่ีสมบูรณ กองการศึกษา

(นม) แจกเด็กนักเรียน ไดมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรงและ เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนแยกตามระดับชั้น แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย รางกายมีการ สถานศึกษา

เจริญเติบโตสมวัย ดังน้ี พัฒนาการอยางเทาเทียมกันกับผูอื่นใน ในสังกัด

1)ระดับกอนประถมศึกษา 100% 623,300 623,300 623,300 สังคม

2)ระดับประถมศึกษา 100 % (ป.1-ป.6) 1,666,350 1,666,350 1,666,350

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  - เพ่ือเปนทุนสนับสนุนโครงการอาหาร  - เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 800,000 800,000 800,000  -เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กองการศึกษา

สําหรับเด็กนักเรียนระดับประถม กลางวันใหแกเด็กนักเรียนชั้นประถม บุรีรัมย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับประทานอาหารกลางวันฟรี สถานศึกษา

ศึกษา ศึกษาปท่ี 1-6 ไดรับประทานอาหาร เพ่ิมขึ้น ในสังกัด

เพ่ิมมากขึ้น

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  - เพ่ือเปนทุนสนับสนุนโครงการอาหาร  - เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 1,200,000 1,200,000 1,200,000  -เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กองการศึกษา

สําหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยม กลางวันใหแกเด็กนักเรียนชั้นมัธยม บุรีรัมย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับประทานอาหารกลางวันฟรี สถานศึกษา

ศึกษา ศึกษาปท่ี 1-3 ไดรับประทานอาหาร เพ่ิมขึ้น ในสังกัด

เพ่ิมมากขึ้น
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5 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  - เพ่ือเปนทุนสนับสนุนโครงการอาหาร  - เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 250,000 250,000 250,000  -เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

สําหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย กลางวันใหแกเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย เทศบาลเมืองบุรีรัมย ชั้นปฐมวัย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลไดรับประทานอาหาร สถานศึกษา

  ไดรับประทานอาหารเพ่ิมมากขึ้น   กลางวันฟรีเพ่ิมขึ้น ในสังกัด

งบประมาณและท่ีมา

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวสนาม  - เพ่ือปรับปรุงพ้ืนผิวใหสูงขึ้นปองกัน - ถมดินเพ่ือปรับปรุงพ้ืนผิวใหสูงขึ้นปองกัน 100,000 100,000 100,000  - มีสนามท่ีปลอดภัยและมีความ กองการศึกษา

ฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล นํ้าทวมและเพ่ือความปลอดภัยในการ นํ้าทวมและเพ่ือความปลอดภัยในการใช (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  สะดวกสะบายในการเลนกีฬาและ โรงเรียน ท.1

ออกกําลังกาย โรงเรียน ท.3

2 โครงการติดต้ังไฟกระพริบสัญญาณ - เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูปกครอง - ติดต้ังไฟกระพริบสัญญาณจราจรหนา 30,000  -  -  - ผูปกครองและนักเรียนใชรถใช กองการศึกษา

จราจรหนาโรงเรียนเทศบาล 1และ 2  และนักเรียนในการใชรถใชถนน  โรงเรียน  จํานวน  2  จุด (งบเทศบาล)    ถนนอยางปลอดภัยขึ้นการจราจร โรงเรียน ท.1

  เปนระเบียบขึ้น โรงเรียน ท.2

แนวทางท่ี   5   ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและอุปกรณการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา

3 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับ - เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสายชั้น - จัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการ 660,000 -  - - นักเรียนมีโอกาสไดใชคอมพิวเตอร กองการศึกษา

นักเรียนสายชั้นประถมวัย  โรงเรียน อนุบาลมีประสิทธิภาพเพ่ือใหนักเรียน สอนพรอมโตะวาง  เกาอี้พับจํานวน  (งบเทศบาล)  ในการเรียนรูและมีทักษะพ้ืนฐานในการ โรงเรียน ท.3

 เทศบาล  3 มีทักษะในการใชคอมพพิวเตอรและ 30  ชุด    ใชคอมพิวเตอร

เปนท่ีนิยมของชุมชนและผูปกครอง      

4 โครงการจัดทํารั้วโรงเรียนและ - เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการดูแล - จัดทํารั้วโรงเรียนดานทิศตะวันตกติดรั้ว 100,000 - - - มีรั้วโรงเรียนท่ีสงางามและปลอดภัย กองการศึกษา

ปายชื่อโรงเรียนเทศบาล 1 นักเรียนเพราะรั้วเดิมชํารุดเสียหาย วิทยาลัยเทคนิคและจัดทําปายชื่อโรงเรียน (งบเทศบาล) มีปายชื่อโรงเรียนท่ีเห็นเดนชัด โรงเรียน ท.1

- เพ่ือใหมีปายชื่อโรงเรียนท่ีสวยงาม ใหม

และมองเห็นเดนชัดเปนศรีสงาของ  

โรงเรียน
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5 โครงการจัดต้ังวงโยธวาทิตโรงเรียน - เพ่ือมีวงโยธวาทิตประจําสถานศึกษา - มีวงโยธวาทิตประจําสถานศึกษา 1 วง 1,034,300  -  -  - สถานศึกษามีวงโยธวาทิต กองการศึกษา

เทศบาล 1 - เพ่ือใหเด็กมีความสนใจดานดนตรี สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (งบเทศบาล)  - เด็กรูจักใชเวลาวางเปนประโยชน โรงเรียน ท.1

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จัดซ้ือครุภัณฑ ประกอบดวย และมีทักษะดานดนตรีสามารถนําไป

- เพ่ือใหการจักการเรียนการสอน  - ทรัมเปท 4 ตัว ประกอบอาชีพได

ชวงชั้นท่ี 3 และ 3 มีประสิทธิภาพและ  - อันโต แซกโซโฟน 3 ตัว

นักเรียนมีทักษะในการเลนดนตรี  - เทนเนอร แซกโซโฟน 3  ตัว

 - ทรอมโบน  2 ตัว

 - ยูโฟเน่ียม  2 ตัว

 - มารชิ่งเบล + อารมสะพาย + ไมตี  4 ตัว

 - กลองใหญ 20 น้ิว 

งบประมาณและท่ีมา

 - กลองใหญ 20 น้ิว 

 - กลองใหญ 22 น้ิว 

 - กลองใหญ 24 น้ิว

 - กลองใหญ 26 น้ิว

6 โครงการวงสตริงคอมโบและ - เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี  - จัดต้ังวงสตริงคอมโบและวงโปงลาง 369,960 -  -  - สถานศึกษามีวงสตริงคอมโบ กองการศึกษา

วงโปงลางสถานศึกษาในสังกัด - เพ่ือใหเด็กมีทักษะดานการเลนดนตรี ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (งบเทศบาล) 1 วง โรงเรียน ท.1

- เพ่ือการสรางชื่อเสียงสถานศึกษา 1. กีตารไฟฟา 1 ตัว  - สถานศึกษามีวงโปงลาง 1 วง โรงเรียน ท.2

2.กีตารเบส  1 ตัว  - เด็กมีทักษะการเลนดนตรี

3.ตูกีตารเบส 1 ใบ  - สรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

 4. ตูกีตารไฟฟา  1 ใบ

5. ตูคียบอรด  1 เครื่อง

6. กลองชุด 1 ชุด

7. คียบอรด  1  เครื่อง

8. โปงลาง  1  ลาง
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9. พิณไฟฟาไมประดู  1  ตัว

10.พิณไฟฟาไมประดู 2 คอ  1 ตัว

11.พิณโปรง  2  ตัว

12.พิณเบสไฟฟา   1  ตัว

13.โวด   5  ตัว

14.เอ็ฟเฟค   1  ตัว

15.แคนล้ินเงิน  5  ตัว

16.ขาต้ังโปงลางพยานาค   1  อัน

17.มิกซ    1   เครื่อง

18.คียบอรด 1  เครื่อง

งบประมาณและท่ีมา

18.คียบอรด 1  เครื่อง

19.ไมคกลอง  7  ตัว

20.ขาจับไมคกลอง   7  อัน

21.คอมเพลเซอร  1  เครื่อง

22.อีคอไรเซอร  1  เครื่อง

23.ตูซัฟ  18  น้ิว   4  ใบ

24.ตูลําโพงกลางแหลม   4  ใบ

25.ขยาย   s -1200   1  เครื่อง

26.ขยาย  P-12     1  เครื่อง

27.ครอสโอเวอร   1  เครื่อง

28.แพลทอม
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7 โครงการจัดซ้ือโตะเกาอี้นักเรียน  - เพ่ือใหนักเรียนไดมีโตะเกาอี้ใช  - โตะพรอมเกาอี้นักเรียนระดับประถม  (งบเทศบาล)  - นักเรียนมีโตะเกาอี้ใชในการเรียน กองการศึกษา

 และโตะอาหาร  โรงเรียนเทศบาล  3  ในการเรียนและรับประทานอาหาร จํานวน 50  ชุด 30,000  -  - การสอนและรับประทานอาหารเพียงพอ โรงเรียน

    - โตะพรอมมาน่ังรับประทานอาหาร เทศบาล  3

  จํานวน  10  ชุด 8,000    

 - เกาอี้พลาสติกจํานวน  100  ตัว 20,000    

8  โครงการกอสรางโรงอาหาร  - เพ่ือใหนักเรียนมีโรงอาหารท่ีถูก  - กอสรางโรงอาหาร  จํานวน 1 หลัง 10,000,000  -  -  - มีโรงอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล  2 สุขลักษณะ (งบเทศบาล) และไมแออัด โรงเรียน

เทศบาล  2

9 โครงการกอสรางเสาธง และทําฐาน - เพ่ือกอสรางเสาธงพรอมฐานท่ีเดนสงา - กอสรางเสาธงเปนเหล็กแปบ ขนาด 50,000 - - - โรงเรียนมีเสาธงชาติท่ีโดดเดนสงางาม กองการศึกษา

เสาธงพรอมปูกระเบ้ือง นักเรียนไดประกอบกิจกรรมเคารพธงชาติ  4 ถึง 6น้ิว ตามลําดับจากพ้ืนถึงยอดเสา (งบเทศบาล) นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเต็มใจ โรงเรียน

งบประมาณและท่ีมา

เสาธงพรอมปูกระเบ้ือง นักเรียนไดประกอบกิจกรรมเคารพธงชาติ  4 ถึง 6น้ิว ตามลําดับจากพ้ืนถึงยอดเสา (งบเทศบาล) นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเต็มใจ โรงเรียน

ในเวลาเชาทุกวัน ความสูง 18 เมตร และฐานจัดทําเปน ท่ีจะประกอบกิจกรรมท่ีแสดงออกถึง เทศบาล  2

คอนกรีต  ขนาด 5x5x0.90 ม. ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ

พ้ืนท่ี รวม  25 ตารางเมตร  องคพระมหากษัตริย

10 โครงการปรับปรุงและพัฒนา - เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูจากการเขา  1.นักเรียนต้ังแต ป.1-ป.3 ทุกคนมี 200,000 - - - นักเรียนมีนิสัยใฝเรียนรูและรักการ กองการศึกษา

หองสมุด ใหเปนแหลงเรียนรู  IT ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม บัตรหองสมุด งบเทศบาล สึกษาคนควา โรงเรียน

- นักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  2. หองสมุดมีคอมพิวเตอรชวยคนควา - โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย เทศบาล  2

- นักเรียนมีความใฝฝน ใฝเรียนและมี อินเตอรเน็ต  จํานวน 4 เครื่อง ชุมชนสามารถเขามาใชได

ความกระตือรือรนในการเรียน 3.ติดแอรหองสมุด  จํานวน  8  ตัว - นักเรียนสามารถใชบริการศึกษา

- เพ่ือใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูของ 4.ปูพ้ืนกระเบ้ืองหองสมุด คนควาทางอินเตอรเน็ตได

นักเรียนและบุคคลภายนอก จํานวน  2  หองเรียน  - หองสมุดสามารถใหบริการนักเรียน

5.จัดทําบอรดหมุนทายนิเทศ ไดอยางท่ัวถึง

จํานวน  3  ชุด
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11  โครงการกอสรางถนนลาดยาง - เพ่ือความสะดวกในการจราจรภายใน จัดทําถนนลาดยางดานหลังและรอบ ๆ 300,000      - -  - ถนนภายในโรงเรียนเปนระเบียบ กองการศึกษา

ภายในโรงเรียนเทศบาล  3 โรงเรียน  บริเวณโรงเรียน  (งบเทศบาล)  การจราจร สะดวกขึ้น โรงเรียน

เทศบาล  3

12 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน  - เพ่ือปรับปรุงสภาพสนามและอุปกรณ  - พ้ืนสนามเด็กเลนโครงการปรับระดับดิน 15,000 8,000 5,000  - โรงเรียนมีพ้ืนสนามเด็กเลนท่ีเหมาะ กองการศึกษา

และอุปกรณเด็กเลน เด็กเลนใหไดมาตรฐานและปลอดถัย  - อุปกรณซอม เชน สีนํ้ามัน  สีแดง เหลือง  (งบอุดหนุน)  (งบอุดหนุน)  (งบอุดหนุน) สม และมีอุปกรณเด็กเลนท่ีไดมาตรฐาน โรงเรียน

ขาว และสีเขียว  และปลอดภัย เทศบาล  3

 - โซ  200  กก. แปปดํา  ขนาด  2 น้ิว

จํานวน 6 ทอน

13 โครงการปูกระเบ้ืองพ้ืนหองเรียนชั้น - เพ่ือความสะอาด สวยงามของหองเรียน - ปูกระเบ้ืองอาคารปฐมวัยครบทุกหอง 55,000 - - - หองเรียนทุกหองปูกระเบ้ืองเรียบรอย กองการศึกษา

ปฐมวัย - หองขนาด 6x6 เมตร จํานวน 8 หอง  (งบเทศบาล) สวยงาม ทําความสะอาดไดงาย โรงเรียน

งบประมาณและท่ีมา

ปฐมวัย - หองขนาด 6x6 เมตร จํานวน 8 หอง  (งบเทศบาล) สวยงาม ทําความสะอาดไดงาย โรงเรียน

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  96  ตารางเมตร เทศบาล  2

14 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ - เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ - จัดทําปายประชาสัมพันธโรงเรียนเทศบาล 2 15,000 - - - ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร กองการศึกษา

ตางๆ ของโรงเรียน โรงเรียน จํานวน 1 ปาย  (งบเทศบาล) กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน โรงเรียน

เทศบาล  2

15 โครงการปรับปรุงและพัฒนา  -เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรู 1. จัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับคนควา 200,000  -  -  - นักเรียนมีนิสัยใฝรูใฝเรียน กองการศึกษา

หองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูไอที จากการเขาศึกษาคนควาในหองสมุด ในหองสมุด จํานวน 4 เครื่อง (งบอุดหนุน) และรักการศึกษาคนควา โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3  -นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิด 2. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  - โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย เทศบาล  3

ประโยชน ในหองสมุด จํานวน 2 เครื่อง  ชุมชนสามารถเขามาใชบริการได

 -นักเรียนมีความใฝรู ใฝเรียน และมี 3. ปูพ้ืนกระเบ้ืองหองสมุด  - นักเรียนสามารถใชคอมพิวเตอร

ความกระตือรือรนในการเรียน จํานวน 2 หองเรียน เพ่ือคนควาขอมูลในหองสมุดได

 -เพ่ือใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรู 4. จัดทําบอรดหมุนปายนิทรรศการ  - หองสมุดมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอ

ของนักเรียนและบุคคลภายนอก จํานวน 3 ชุด การคนควา และใหบริการนักเรียน

5. ทาสีหองสมุด ไดอยางท่ัวถึง
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16 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ - เพ่ือใหนักเรียนมีโตะเกาอี้ใชในการเรียน - จัดหาครุภัณฑสําหรับนักเรียนและปฏิบัติ  (งบเทศบาล) - การปฏิบัติงานเปนไปดวยความ กองการศึกษา

นักเรียนและปฏิบัติงานท่ัวไปของ - เพ่ือใหนักเรียนมีโตะพรอมมาน่ังในการ งานท่ัวไป ประกอบดวย เรียบรอยคลองตัว มีประสิทธิภาพ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 รับประทานอาหาร - โตะเกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา 60,000 - - ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น เทศบาล 3

- เพ่ือเก็บวัสดุ ส่ือการเรียนและอุปกรณท่ี จํานวน 100  ชุด

ใชในการเรียนการสอน

- เพ่ือใหมีโตะทํางานเพียงพอกับจํานวนครู - โตะพรอมมาน่ังรับประทานอาหาร 24,000 - -

- เพ่ือใหมีอุปกรณใชในหองประชุมและใช จํานวน    20  ชุด

จัดนิทรรศการ

- ตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสารส่ือการเรียน 20,000 - -

อุปกรณท่ีใชในการสอน  จํานวน  5  หลัง

งบประมาณและท่ีมา

อุปกรณท่ีใชในการสอน  จํานวน  5  หลัง

- โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด 7,000 - -

- โตะโฟมเมกา 10 ตัว พรอมเกาอี้ขาเหล็ก 30,000 - -

ชุปโครเมียมพนักสูง  20  ตัว 

17 โครงการกอสรางหองสุขานักเรียน  -เพ่ือบริการนักเรียนใหมีหองสุขา  -กอสรางหองสุขาสําหรับนักเรียน  - 367,000  -  - โรงเรียนมีจํานวนหองสุขาสําหรับ กองการศึกษา

ขนาด 10 ท่ี ใชอยางเพียงพอตอจํานวนนักเรียนท่ี ขนาด 10 ท่ี (แบบ สน.ศท.ส.10)  (เงินอุดหนุน) ใหนักเรียนใชอยางเพียงพอ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 เพ่ิมขึ้น  -นักเรียนมีหองสุขาท่ีไดมาตรฐาน เทศบาล 3

 -เพ่ือใหนักเรียนไดใชหองสุขาท่ีมี ใช

มาตรฐาน
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18 โครงการกอสรางอาคารเรียน  -เพ่ือใหมีอาคารเรียน หองพิเศษตางๆ  -กอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 10,430,846  -  -  - โรงเรียนมีหองเรียน หองพิเศษ กองการศึกษา

คสล. 4 ชั้น 12 หองเรียน เพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมขึ้น 12 หองเรียน (ใตถุนโลง) (เงินอุดหนุน) สําหรับใชจัดการเรียนการสอน โรงเรียน

(ใตถุนโลง) โรงเรียนเทศบาล 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เทศบาล 3

และปลอดภัย

19 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  -เพ่ือใชเปนสถานท่ีประชุม จัดงาน  -กอสรางอาคารอเนกประสงค  - 6,620,459  -  - โรงเรียนมีอาคารสําหรับจัดงาน กองการศึกษา

ขนาดเล็ก มีชั้นลอย พิธีการตางๆ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (เงินอุดหนุน) พิธีการตางๆ จัดกิจกรรมการเรียน โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3  -ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน (แบบ ศน.สท.ชั้นลอย) การสอน และฝกซอม,แขงขันกีฬา เทศบาล 3

กิจกรรมตางๆ ท่ีไดมาตรฐาน

 -ใชสําหรับฝกซอมและแขงขันกีฬา

20 โครงการพัฒนาและปรับปรุง  -เพ่ือพัฒนาหองเรียนใหมีบรรยากาศ  -ปูพ้ืนกระเบ้ืองหองเรียนทุกหอง 40,000  -  -  - หองเรียนทุกหองมีบรรยากาศ กองการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

20 โครงการพัฒนาและปรับปรุง  -เพ่ือพัฒนาหองเรียนใหมีบรรยากาศ  -ปูพ้ืนกระเบ้ืองหองเรียนทุกหอง 40,000  -  -  - หองเรียนทุกหองมีบรรยากาศ กองการศึกษา

หองเรียน ท่ีดีสําหรับนักเรียนและครู (งบเทศบาล) นาเรียน มีความเปนระเบียบ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3  -เพ่ือปรับปรุงสภาพหองเรียนใหเปน สวยงาม เทศบาล 3

ระเบียบ เรียบรอยสวยงาม

และงายตอการทําความสะอาด

21 โครงการขยายระบบจําหนาย - เพ่ือใหมีกระแสไฟฟาเพียงพอตอการ - ขยายระบบและเพ่ิมขนาดหมอแปลง 465,907  -  - - โรงเรียนมีกระแสไฟฟาจัดกิจกรรม กองการศึกษา

เพ่ิมขนาดหมอแปลงไฟฟา เรียนการสอน ไฟฟาของโรงเรียน (งบเทศบาล) การเรียนการสอนอยางเพียงพอและ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 - เพ่ือความปลอดภัยจากกระแสไฟฟาตอ ปลอดภัย เทศบาล 3

เด็กนักเรียน
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22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารเรียน - ปรับพ้ืนผิวสนามเด็กเลน 15,000 8,000 5,000 - โรงเรียนมีสนามเด็กเลนท่ีม่ันคง แข็งแรงกองการศึกษา

อาคารเรียนและสนามเด็กเลน และสนามเด็กเลนใหมีสภาพพรอมใชงาน - จัดซ้ืออุปกรณเด็กเลน  (งบอุดหนุน)  (งบอุดหนุน)  (งบอุดหนุน) ปลอดภัย โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 และมีความปลอดภัยสูง - เทพ้ืนคอนกรีตบริเวณดานหนาอาคารเรียน - สภาพภูมิทัศนรอบอาคารเรียนมีความ เทศบาล 3

รมรื่น นาเรียน

23 โครงการปรับปรุงกันสาดทางขึ้น - เพ่ือปรับปรุงอาคารไมใหนํ้าฝนลงตรง - ปรับปรุงกันสาดทางขึ้นบันไดอาคาร 3 และ 100,000 100,000 100,000 - อาคารเรียนมีความม่ันคงและปลอดภัยกองการศึกษา

อาคาร 3 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บันไดและมีสภาพท่ีปลอดภัยเอื้อตอการ อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) - บรรยากาศภายในหองเรียนนาอยู มี โรงเรียน

ใชสอย สภาพเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน เทศบาล 1

งบประมาณและท่ีมา
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(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดกิจกรรมเดินทางไกล  - เพ่ือสงเสริมวิชาการและกิจกรรม  -จัดกิจกรรมเดินทางไกล เขาคายพักแรม 30,000 30,000 30,000  - เด็กนักเรียนไดรับความรู เห็นความ กองการศึกษา

เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือยุวกาชาด และเนตรนารีของเด็ก และกิจกรรมประกอบอื่นๆ ของโรงเรียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สําคัญและประโยชนท้ังทางรางกาย สถานศึกษา

และยุวกาชาด นักเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล  จํานวน  1  ครั้ง  จิตใจและสังคม มีคุณสมบัติ และ ในสังกัด

-เพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยใหกับนักเรียน  ระยะเวลา 2 วัน ประพฤติตนอยางเหมาะสมตาม

ตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ  ยุวกาชาด  และ จุดประสงคของหลักสูตร

เนตรนารี

2 โครงการจัดกิจกรรมพิธีมอบ  -เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและความ  -ประชุมแตงต้ังคณะกรรมการและหาขอ 30,000 30,000 30,000  - ผูปกครองและนักเรียนท่ีสําเร็จการ กองการศึกษา

ประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา ภาคภูมิใจแกผูปกครองและนักเรียนระดับ สรุปแนวทางในการจัดพิธีมอบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน สถานศึกษา

แนวทางท่ี  6   เสริมสรางจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา

ประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา ภาคภูมิใจแกผูปกครองและนักเรียนระดับ สรุปแนวทางในการจัดพิธีมอบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน สถานศึกษา

และอําลาสถาบัน ตาง ๆ ท่ีสําเร็จการศึกษา ประกาศนีย-บัตรใหกับนักเรียนสําเร็จการ การศึกษา ในสังกัด

ศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3 ท้ังโรงเรียน  -นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีและผูกพัน

กับสถาบันตลอดจนระหวางนักเรียน

ดวยกัน

 - ประชาชนมีความศรัทธาในการจัด

การศึกษาของเทศบาลมากขึ้น

3 โครงการเขาคายพุทธธรรมนักเรียน  - เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี   มี  -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  และ ม. 1 50,000 50,000 50,000  - นักเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี  มีคุณธรรม กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล คุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตย  สุจริต เขาคายอบรมพุทธธรรม  จํานวน  315  คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จริยธรรม  ซ่ือสัตย  สุจริตและประพฤติ

และประพฤติตนเปนคนดีดําเนินชีวิต ตนเปนคนดีดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยาง

อยูในสังคมอยางมีความสุข มีความสุข

   - ประชาชนมีความศรัทธาในการจัด

  การศึกษาของเทศบาลมากขึ้น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

4 โครงการอบรมสัมนาคณะกรรมการ  -เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน  -ประชุมผูบริหารแตงต้ังคณะกรรมการ 15,000 15,000 15,000  - คณะกรรมการสภานักเรียนไดปฏิบัติ กองการศึกษา

สภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด ใหมีความพรอมในการพัฒนาปรับปรุง ดําเนินการอบรมและวิทยากรให (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) หนาท่ีอยางเต็มความสามารถและ

เทศบาล โรงเรียน  -ประชุมคณะวิทยากรหาขอสรุปในการ ตอเน่ือง

 -เพ่ือสรุปปญหาและแนวทางดําเนิน ดําเนินการอบรม  - ผูบริหารทุกระดับไดทราบปญหา

งานของคณะกรรมการสภานักเรียน  -ดําเนินการอบรมตามกําหนด พ้ืนฐานและแนวทางการแกไขโดยมี

 -สรุปผลการอบรมรายงานผูบังคับ  นักเรียนเปนสวนรวม

บัญชาตามลําดับ  - ประชาชนมีความศรัทธาในการ

จัดการศึกษาของเทศบาลมากขึ้น

5 โครงการเขาคายพุทธรรม - เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี - จัดเขาคายอบรมพุทธรรมนักเรียน 9,000          9,000          9,000        - นักเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย โรงเรียน

งบประมาณและท่ีมา

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย โรงเรียน

และประพฤติตนเปนคนดี ดําเนินชีวิต สุจริต ประพฤติตนเปนคนดี เทศบาล 3

อยูในสังคมอยางมีความสุข และดํารงชีวิตอยูในสังคม

อยางมีความสุข

6 โครงการสงเสริมและจัดแขงขัน - เพ่ือสงเสริมพัฒนาและยกระดับ  - จัดหาอุปกรณกีฬาประเภทตางๆ ให 15,000        15,000         15,000       - นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

กีฬานักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 มาตรฐานการกีฬาของนักเรียน นักเรียนใชฝกซอม (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) กลาแสดงออก และมีนํ้าใจ โรงเรียน

- เพ่ือปลูกฝงนิสัยความมีนํ้าใจของ - จัดแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน เปนนักกีฬา เทศบาล 3

นักเรียน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

7 โครงการหนูนอยคนเกง - เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความ - สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 5,000 5,000 5,000 - นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีความ กองการศึกษา

ม่ันใจ กลาพูด กลาแสดงออก ดานดนตรี นาฏศิลป และศิลปะแกเด็ก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ม่ันใจ กลาพูด กลาแสดงออกในทาง โรงเรียน

- เพ่ือปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยมี นักเรียน ท่ีถูก เทศบาล 2

ความสามารถพิเศษท้ังในดานดนตรี - เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่ม

นาฏศิลป ศิลปะ ใหมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น สรางสรรคสามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข

8 โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา - เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา - จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความ 12,000        12,000         12,000       - นักเรียนไดรวมกิจกรรมพัฒนา กองการศึกษา

ผูเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ถนัดและความสนใจ (งบอุดหนุ) (งบอุดหนุ) (งบอุดหนุ) ผูเรียนอยางท่ัวถึง โรงเรียน

- เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณนอกเหนือ - นักเรียนไดแสดงออกดานความ เทศบาล 3

จากการเรียนการสอนปกติในหอง สามารถและความอดทน

งบประมาณและท่ีมา

จากการเรียนการสอนปกติในหอง สามารถและความอดทน

เรียน - นักเรียนรูจัดการทํางานรวมกับ

- เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีและ ผูอื่นและอยูรวมกับผูอื่นได

สงเสริมสุขภาพนักเรียน

9 โครงการประชุมผูปกครอง - เพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียนและสราง - จัดประชุมผูปกครองนักเรียนระดับ 3,000          3,000          3,000        - ผูปกครองและชุมชนมีความ กองการศึกษา

นักเรียนระดับประถมศึกษา ความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน ประถมศึกษา (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สัมพันธและความเขาใจอันดีตอ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 ผูปกครอง และชุมชน โรงเรียน เทศบาล 3

10 โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง - เพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียนและ - จัดประชุมผูปกครองนักเรียน 3,000          3,000          3,000        - ผูปกครองและชุมชนมีความ กองการศึกษา

นักเรียนสายชั้นปฐมวัย สรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน ระดับปฐมวัย (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สัมพันธและความเขาใจอันดีตอ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 ผูปกครอง และชุมชน โรงเรียน เทศบาล 3
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(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

11 โครงการหนูนอยออมทรัพย  - เพ่ือเปนการปลูกฝงนิสัยรูจักประหยัด - จัดกิจกรรมออมทรัพยของเด็กศูนยพัฒนา 3,000 3,000 3,000 - เพ่ือใหเด็ก ๆ รูจักประหยัดอดออม กองการศึกษา

อดออมแกเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สรางเสริมลักษณะนิสัยรักการออมในเด็ก ศูนยเด็กฯ

12 โครงการสวนผักของหนู  - เพ่ือใหเด็กไดรูจักการปลูกพืชผักสวนครัว - จัดกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวใหเด็ก 5,000 5,000 5,000 - เพ่ือใหเด็กรูจักการปลูกพืชผักสวนครัวกองการศึกษา

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ศูนยเด็กฯ

13 โครงการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน  - เพ่ือใหชุมชนและผูปกครองมีความรูความ - จัดประชุมปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน 3,000 3,000 3,000 - ชุมชนและผูปกครองมีความรูความ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณในศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณใน ศูนยเด็กฯ

พัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 โครงการเยี่ยมบาน  - แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวาง - ออกเยี่ยมเยียนบานเด็กเล็กในศูนยพัฒนา 3,000 3,000 3,000 - แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวาง กองการศึกษา

  ผูปกครองและครูผูดูแลเด็ก เด็กเล็กเทศบาล (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ผูปกครองและครูผูดูแลเด็ก ศูนยเด็กฯ

15 โครงการมอบขวัญกําลังใจและ - เพ่ือใหบุคลากรมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน - จัดกิจกรรมดานขวัญกําลังใจและ 122,600 122,600 122,600 - บุคลากรในโรงเรียนเทศบาลมีความ กองการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

15 โครงการมอบขวัญกําลังใจและ - เพ่ือใหบุคลากรมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน - จัดกิจกรรมดานขวัญกําลังใจและ 122,600 122,600 122,600 - บุคลากรในโรงเรียนเทศบาลมีความ กองการศึกษา

นันทนาการ - บุคลากรมีขวัญและกําลังใจทีดีในการ กิจกรรมนันทนาการโรงเรียนเทศบาล 1 เงินรายได เงินรายได เงินรายได รัก สามัคคี ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและ โรงเรียน

ปฏิบัติงาน สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา รวมกันปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด เทศบาล 1

- บุคลากรไดออกกําลังกายเสริมสราง ของผลงาน

สุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานประเพณีทําบุญ  - เพ่ืออนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม  - จัดงานโดยเชิญประชาชนรวมทําบุญ 30,000 30,000 30,000  - ประชาชนไดมีโอกาสชําระจิตใจ กองการศึกษา

ตักบาตรวันขึ้นปใหม ประเพณีอันดีงามของชาติและทองถิ่น ตักบาตรและนิมนตพระภิกษุสงฆจาก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใหสะอาดผองใสเปนสิริมงคล

 -เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสพัฒนา วัดตาง ๆ มาบิณฑบาตรพรอมดวยการ  ในการดําเนินชีวิตของตน

จิตใจในการดําเนินชีวิตในรอบปใหม อวยพรปใหมจากขาราชการชั้นผูใหญ  

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  - เพ่ือสงเสริมอนุรักษและสืบทอด  - จัดงานประเพณีสงกรานตโดยมี 800,000 800,000 800,000  - ประชาชนเขาใจ รักและหวงแหน กองการศึกษา

และสมโภชศาลหลักเมือง วัฒนธรรมประเพณีสงกรานตใหดํารง กิจกรรมตาง ๆ เชน สรงนํ้าพระ เลน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

อยูควรคูแกความเปนประเพณีอันดีงาม สาดนํ้า รดนํ้าดําหัวและขอพรจากผูสูง  -มีสวนสงเสริมการทองเท่ียวใน

ของชาติและทองถิ่นสืบไป อายุทอดผาปา ปลอยนก ปลอยปลา ทองถิ่น

แนวทางท่ี   7  สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา

ของชาติและทองถิ่นสืบไป อายุทอดผาปา ปลอยนก ปลอยปลา ทองถิ่น

 พรอมจัดใหมีมหรสพ การแสดง  -ประชาชนศรัทธาเทศบาลมากขึ้น

 การละเลนการประกวดแขงขันตาง ๆ

 - จัดพิธีบวงสรวงและงานสมโภชศาล

หลักเมือง 1 วัน

3 โครงการจัดงานประเพณีแหเทียน  - เพ่ือสงเสริมอนุรักษและสืบทอด  - จัดงานประเพณีแหเทียนและถวาย 800,000 800,000 800,000  - ประชาชนเขาใจ รักและหวงแหน กองการศึกษา

เขาพรรษา วัฒนธรรมแหเทียนเขาพรรษาใหเจริญ เทียนพรรษาในวันเขาพรรษา โดย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

งอกงามและดํารงอยูสืบไป เชิญชวนประชาชนคุมบาน หนวยงาน  - มีสวนสงเสริมการทองเท่ียวใน

และคุมวัดตาง ๆ เขารวมกิจกรรมและ ทองถิ่น

การประกวดตาง ๆ ตามสมควร  - มีสวนสงเสริมกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม
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(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

4 โครงการจัดงานประเพณี  - เพ่ืออนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม  -จัดงานโดยเชิญชวนประชาชน คุมบาน 800,000 800,000 800,000  - ประชาชนเขาใจ รักและหวงแหน กองการศึกษา

ลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงใหดํารงอยูควรคูแก สถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ความเปนประเพณีอันดีงามของทองถิ่น เขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน การประกวด  - มีสวนสงเสริมการทองเท่ียวใน

และของชาติสืบไป กระทง ขบวนแห นางนพมาศ การแสดง   ทองถิ่น

และการละเลนตาง ๆ   - ประชาชนศรัทธาเทศบาลมากขึ้น

5  โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา   -เพ่ือใหประชาชนไดรวมกิจกรรม  -จัดงานวันวิสาขบูชา  1  วัน 100,000 100,000 100,000  -ประชาชนไดรวมกิจกรรมจัดงาน กองการศึกษา

 จัดงานวันวิสาขบูชาและเปนการทํานุ  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วันวิสาขบูชา เปนการทํานุบํารุง สถานศึกษา

 บํารุงพระพุทธศาสนา  ศาสนา สังกัดเทศบาล

   -เพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา   - มีสวนสงเสริมกิจกรรมทางพระ ศูนยเด็กเล็กฯ

ใหเจริญงอกงาม พุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม

งบประมาณและท่ีมา

ใหเจริญงอกงาม พุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม

6 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร  -เพ่ือสงเสริมใหเกิดการรวมคิด รวมอนุรักษ  -จัดต้ังสภาวัฒนธรรมตําบลในเมือง 30,000 30,000 30,000  - วัฒนธรรมไทยไดรับการฟนฟู กองการศึกษา

วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจาก และรวมพัฒนาวัฒนธรรมไทย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อนุรักษและสืบทอดใหคงอยูอยางม่ันคง

จากสภาวัฒนธรรมหมูบานสู  -เพ่ือเปดโอกาศและสรางเวทีใหกับ ตัวแทนจากองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน  - ประชาชนมีจิตสํานึก คานิยมและ

สภาวัฒนธรรมตําบลเทศบาลเมือง ประชาชนซ่ึงเปนเจาของวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี องคกรชุมชน องคกรธุรกิจ องคกรวิชาการ หวงแหนวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา

บุรีรัมย ไดแสดงความคิดเห็น รวมกันคิด รวมกันทํา (เบญจภาคี) เพ่ือรวมดําเนินงานวัฒนธรรม คนไทยมากขึ้น

รวมกันดําเนินงานวัฒนธรรมใหเปนไปตาม ตําบลในเมือง  - เกิดชุมชน/สังคมแหงการเรียนรูทาง

ความตองการของตนเองอยางแทจริง  -จัดต้ังสภาวัฒนธรรมชุมชน เวทีประชาคม วัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ีพึงปรารถนา

วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ของทองถิ่นและประเทศชาติ

 - จัดทํายุทธศาสตรวัฒนธรรมไทยสายใย

ชุมชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

7 โครงการสวดมนตหมูโรงเรียนทํานอง - เพ่ือกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน  ยึดม่ัน - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 “บุรี 15,000 15,000 15,000 - นักเรียนมีจิตใจท่ีผองใส  เบิกบาน กองการศึกษา

สรภัญญะประจําสัปดาห ในความกตัญูกตเวที  ตอผูมีพระคุณ ราษฎรดรุณวิทยา” ไดรวมกันสวดมนต (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)  เจริญดวยสมาธิ  ปญญา  ซ่ึงนําไปสู โรงเรียน

อันมีบิดา  มารดา  คร-ูอาจารย เปนตน ไหวพระทุกวันศุกร กระบวนการพัฒนาการเรียนรูท่ี เทศบาล 1

   กาวหนา  ดําเนินชีวิตอยางมี ความสุข

8 โครงการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี - เพ่ือใหนักเรียนรูจักอนุรักษ  วัฒนธรรม - ครูและนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 - นักเรียนรูจักอนุรักษ  วัฒนธรรม กองการศึกษา

และวันสําคัญของชาติ  ประเพณีของไทย ทางศาสนา กิจกรรมประเพณี วันสําคัญ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)  ประเพณีของไทย สถานศึกษา

ของชาติไมนอยกวารอยละ 80    สังกัดเทศบาล

9 โครงการคนดีศรี ท.2 - เพ่ือเสริมสรางและปลูกฝงวินัยนักเรียน  - เสริมสรางและปลูกฝงวินัย กฎ ระเบียบ 6,000 6,000 6,000 - นักเรียนทราบถึงกฎ ระเบียบ วินัย กองการศึกษา

ดานความรับผิดชอบ จริยธรรม คุณธรรม และนโยบายของโรงเรียน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) จริยธรรม และนโนบายของโรงเรียน โรงเรียน

- เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 - นักเรียนสามารถปฏิบัติตนไดอยาง เทศบาล 2

งบประมาณและท่ีมา

- เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 - นักเรียนสามารถปฏิบัติตนไดอยาง เทศบาล 2

ตามระเบียบวินัยของทางโรงเรียน "อิสาณธีรวิทยาคาร" ถูกตองตามกฎระเบียบ วินัย จริยธรรม

- เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนสามารถอยูรวมกับ และนโยบายของโรงเรียน

ผูอื่นไดอยางมีความสุข  - นักเรียนสามารถอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

10 โครงการระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน - เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาและเพ่ิม  - ครูประจําชั้นออกเยี่ยมบานนักเรียน 1,300 1,300 1,300 - นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและกองการศึกษา

ประสิทธิภาพในการใหบริหารทางการศึกษา เพ่ือติดตามชวยเหลือทุกภาคเรียน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ไดรับการชวยเหลือ ดูแลจนจบการศึกษา โรงเรียน

 - เพ่ือจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  - ครูและนักเรียนมีความสุขในการท่ีได เทศบาล 2

จนจบการศึกษาชั้นสูงสุด ชวยเหลือแบงปนความหวงใยซ่ึงกันและ

- เพ่ือบูรณาการการเรียนรูและแนะแนว กัน

 เขาชวยเหลือใหเด็กไดใชชีวิตอยางปกติสุข - โรงเรียนกับผูปกครองมีความเขาใจ

-เพ่ือความเขาใจเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

โรงเรียนกับผูปกครอง
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11 โครงการกิจกรรมวันสําคัญทาง - เพ่ือใหโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริม - จัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญตางๆ ทาง 48,125 48,125 48,125 - นักเรียนมีคานิยมดีงาม มีสวนในการ กองการศึกษา

พระพุทธศาสนา คุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย พระพุทธศาสนา เชน วันวิสาขบูชา (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม สถานศึกษา

- เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา ประเพณี และภูมิปญญาไทย สังกัดเทศบาล

คานิยมท่ีพึงประสงค เปนตน - นักเรียนเห็นความสําคัญของหลัก ศูนยเด็กเล็กฯ

- เพ่ือใหนักเรียนเปนสมาชิกท่ีดีของ พระพุทธศาสนา เปนการเสริมสราง

ครอบครัว ชุมชน สังคม คุณธรรมจริยธรรมในเด็กนักเรียน

12 โครงการศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย - เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะในดานศิลปะ - จัดกิจกรรมดานศิลปะสําหรับเด็กนักเรียน 15,000 15,000 15,000 - นักเรียนมีความคิดสรางสรรค และ กองการศึกษา

- เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิด ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) จินตนาการท่ีดี โรงเรียน

สรางสรรค เกิดทักษะในการจินตนาการ  - นักเรียนไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย เทศบาล 2

- เพ่ือสรางเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนา อารมณ สังคม และสติปญญา

งบประมาณและท่ีมา

- เพ่ือสรางเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนา อารมณ สังคม และสติปญญา

ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และ - นักเรียนเกิดทักษะดานศิลปะ

สติปญญา สังคม สติปญญาเหมาะสมกับวัย

13 โครงการสวดมนตหมูโรงเรียนทํานอง - เพ่ือกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน -  ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 15,000 15,000 15,000 - ครูและนักเรียนมีจิตใจท่ีผองใสเบิก

บาน กองการศึกษา

สรภัญญะประจําสัปดาห ยึดม่ันในความกตัญูกตเวที  ตอผูมี ไดรวมกันสวดมนตไหวพระทุกวันศุกร (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)  เจริญดวยสมาธิ ปญญาซ่ึงนําไปสู สถานศึกษา

พระคุณอันมีบิดา  มารดา  ครู  อาจารย  กระบวนการพัฒนาการเรียนรูท่ี ในสังกัด

 เปนตน    กาวหนา  ดําเนินชีวิตอยางมี

   ความสุข

14 โครงการบรรพชาภาคฤดูรอน - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไดเรียนรูและ - จัดบรรพชาภาคฤดูรอนสําหรับนักเรียน 50,000 50,000 50,000 - นักเรียนท่ีผานการบรรพชามีลักษณะ กองการศึกษา

ไดดําเนินตามรอยพระพุทธเจา เพ่ือขัดเ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) อันพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด สถานศึกษา

เกลาจิตใจใหต้ังม่ันอยูในความดี    ในสังกัด



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

15 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน - เพ่ือใหนักเรียนรูจักสิทธิของตนเองและ - จัดกิจกรรมสภานักเรียน ดําเนินการเลือกต้ัง 2,000 2,000 2,000 - นักเรียนรูจักสิทธิของตนเองและ กองการศึกษา

เขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย สภานักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย โรงเรียน

- เพ่ือเปนการสงเสริมนโยบายของโรงเรียน "อิสาณธีรวิทยาคาร" -เปนการสงเสริมนโยบายของโรงเรียน เทศบาล 2

และชวยกันรักษาระเบียบขอบังคับของ และชวยกันรักษาระเบียบขอบังคับของ

โรงเรียน โรงเรียน

- เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจักเปนผูนําและผูตาม - นักเรียนรูจักเปนผูนําและผูตามท่ีดี

ท่ีดี - นักเรียนมีความสามัคคีในหมูคณะ

- เพ่ือสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ - นักเรียนไดรูจักสิทธิและหนาท่ีของ

- เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักสิทธิและหนาท่ีของ  ตนเองและเคารพสิทธิและความคิดเห็น

งบประมาณและท่ีมา

- เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักสิทธิและหนาท่ีของ  ตนเองและเคารพสิทธิและความคิดเห็น

ตนเองและเคารพสิทธิและความคิดเห็น ของผูอื่น

ของผูอื่น

16 โครงการจัดกิจกรรมวันไหวครู  - เพ่ือใหเด็กไดเขาใจตระหนักถึงความ  - เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3,000 3,000 3,000  - เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตระหนักถึง กองการศึกษา

   กตัญูกตเวทีตอครู (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)    ถึงความกตัญญกตเวทีท่ีมีตอครู ศูนยเด็กเล็กฯ

17 โครงการงานวันเด็กแหงชาติ  - เพ่ือใหเด็กไดทราบถึงความสําคัญของ - จัดงานวันเด็กแหงชาติสําหรับเด็กเล็ก 3,000 3,000 3,000  - เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูจักวันสําคัญ กองการศึกษา

วันเด็กแหงชาติ ปละ 1 ครั้ง (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ของตนและไดรวมกิจกรรมท่ีสุนกสนาน ศูนยเด็กเล็กฯ

- เพ่ือใหเด็กเล็กไดรวมกิจกรรมท่ีสนุกสนาน

18 โครงการศูนยเด็กเล็กสงเสริมสุขภาพ  - เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพรางกายสมบูรณ  - ตรวจดูแลสุขภาพของเด็กเล็กในศูนยเด็ก 5,000 5,000 5,000  - เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพ กองการศึกษา

แข็งแรง ตลอดถึงการมีสุขอนามัยท่ีดี เชน เล็บมือ เล็บเทา ความสะอาดของรางกาย (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)    รางกายท่ีแข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย ศูนยเด็กเล็กฯ

กําจัดเหา เปนตน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน  - เพ่ือพัฒนาเยาวชนเสริมสรางลักษณะ  - จัดอบรม เขาคายหรือจัดกิจกรรมลักษณะ 20,000 20,000 20,000  - มีแกนนําเยาวชนในการประพฤติ กองการศึกษา

สัมพันธ นิสัยความสัมพันธและความสามัคคีให อื่นอันเปนการเสริมสรางลักษณะนิสัยความ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ปฏิบัติตนเปนคนดี รูรักสามัคคี 

เยาวชนประพฤติตนเปนคนดีและบําเพ็ญ สัมพันธและความสามัคคีในหมูเยาวชน ชวยเหลือกันและกันบําเพ็ญประโยชน

ประโยชนตอสังคม และรูจักการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ตอสังคม

  1 รุน  จํานวน   60  คน

2 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ  - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมีการแสดงออก  - จัดกิจกรรมลักษณะตาง ๆ ใหเด็กและ 15,000 15,000 15,000  - เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนา กองการศึกษา

เพ่ือเยาวชน ทางดานนันทนาการอันเปนการเสริมสราง เยาวชนไดรับความเพลิดเพลินสนุก (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สงเสริมลักษณะนิสัยอารมณแจมใส 

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

แนวทางท่ี  8  สงเสริมกีฬา  นันทนาการ  และกิจการเยาวชน

เพ่ือเยาวชน ทางดานนันทนาการอันเปนการเสริมสราง เยาวชนไดรับความเพลิดเพลินสนุก (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สงเสริมลักษณะนิสัยอารมณแจมใส 

ลักษณะนิสัยความประพฤติและใชเวลา สนานและแสดงออกทางดานนันทนาการ รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

วางใหเกิดประโยชน และการออกกําลังกาย (อาจเปนกิจกรรม

เด่ียวหรือกิจกรรมตอเน่ืองตามควรแกกรณี)

3 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม  - เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงนิสัยความ  - จัดอบรมหรือกิจกรรมลักษณะอื่น เชน 15,000 15,000 15,000 - เยาวชนไดรับการพัฒนาขัดเกลา กองการศึกษา

จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ประพฤติท่ีเปยมไปดวยคุณธรรมและ การประกวด แขงขัน การแสดง ฯลฯ เพ่ือ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อุปนิสัยใหเปนผูมีกิริยามารยาท

จริยธรรมอันดีงามเหมาะสมกับสังคมไทย พัฒนากิริยามารยาท คุณธรรมและ คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของ

ใหกับเด็กและเยาวชน จริยธรรมในเด็กและเยาวชน สังคม

4 โครงการจัดกิจกรรมปองกัน  - เพ่ือใหเยาวชนรูจักโทษภัยและไมตกเปน  - จัดอบรมหรือกิจกรรมลักษณะอื่น เชน 25,000 25,000 25,000  - เยาวชนไมตกเปนทาสยาเสพติด กองการศึกษา

ยาเสพติดในเยาวชน ทาสยาเสพติด จัดนิทรรศการ การประกวด แขงขันตอบ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)  -ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด

 -เพ่ือลดและปองกันการแพรระบาดของ ปญหาชิงรางวัล ฯลฯ เกี่ยวกับการรณรงค ลดลง

สารเสพติด เพ่ือปองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
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(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

5 โครงการจัดมหกรรมดนตรี  - เพ่ือสงเสริมดานการนันทนาการ  - จัดใหมีการแสดงดนตรี การแสดง 400,000 400,000 400,000  - ประชนชนไดรับความเพลิดเพลิน กองการศึกษา

"เทิดไทคีตราชัน" และกิจกรรมเพ่ือ การแสดงออกและการใชเวลาวาง การละเลน การประกวด แขงขัน หรือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และเปนการใชเวลาวางใหเกิด

ประชาชน ใหเกิดประโยชนของประชาชน กิจกรรมบันเทิงตาง ๆ ณ เวทีวัฒนธรรม ประโยชน

ท่ัวไป รมยบุรี เดือนละ 2 ครั้ง

 - จัดกิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ

เผยแพรผลงานเทศบาล

6 โครงการสงเสริมและจัดการแขงขัน  - เพ่ือสงเสริม พัฒนาและยกระดับ  - จัดหาอุปกรณการกีฬาประเภทตาง ๆ 250,000 250,000 250,000  - เด็กนักเรียนมีใจรักและแสดงออก กองการศึกษา

กีฬานักเรียนประถมเขตเมือง มาตรฐานการกีฬาในเด็กนักเรียน ใหนักเรียนในสังกัดเทศบาลไดใชใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดานการกีฬามากขจึ้น

 ในเทศบาล การเรียนการสอนและฝกซอม

 - เพ่ือปลูกฝงลักษณะนิสัยความมี  - จัดการแขงขันกีฬาภายนในโรงเรียน

งบประมาณและท่ีมา

 - เพ่ือปลูกฝงลักษณะนิสัยความมี  - จัดการแขงขันกีฬาภายนในโรงเรียน

นํ้าใจในเด็กนักเรียน เทศบาลหรือรวมกับสถานศึกษาอื่นในพ้ืน

ท่ีเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเทศบาล

7 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ  - เพ่ือสงเสริม พัฒนาและยกระดับ  - ทําการเก็บตัว ฝกซอม คัดเลือก และสง 400,000 400,000 400,000  - มาตรฐานการกีฬาของนักเรียน กองการศึกษา

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง มาตรฐานการกีฬาในเด็กนักเรียน นักกีฬานักเรียนเทศบาลไปรวมแขงขัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลสูงขึ้นเปนท่ียอมรับ

สวนทองถิ่นภาคตะวันออก ของเทศบาล กีฬานักเรียนเทศบาลภาคตะวันออก ของคนท่ัวไป

เฉียงเหนือ  - เพ่ือเปนการเผยแพรใหประชาชน เฉียงเหนือ หรือสงแขงขันระดับประเทศ  - เด็กนักเรียนไดรับความภาคภูมิ

ไดรูจักและยอมรับในมาตรฐาน ตอไป ใจท่ีไดเลือกเปนตัวแทนไปแขงขัน

การจัดการศึกษาและกีฬาของ เปนแบบอยางแกผูอื่น

เทศบาล

8 โครงการสงเสริมสนับสนุนกีฬา  - เพ่ือสงเสริมใหประชาชน-เยาวชน  - เพ่ือใหเยาวชนใชเกมสกีฬามาใชใน 200,000 200,000 200,000  - เทศบาลสามารถพัฒนาการกีฬาของ กองการศึกษา

เยาวชนและประชาชนในทองถิ่น ในเขตเทศบาลมีการฝกฝนทักษะ ยามวางเพ่ือหนีหางการเขาสูยาเสพติด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทองถิ่นเพ่ือสงไปแขงขันในระดับตาง ๆ

ทางกีฬาเปนตัวแทนแตละระดับ  -เพ่ือใหเยาวชนมีการออกกําลังกายและ  - เยาวชนรูจักใชเวลวางใหเปน

ตอไป การกีฬาอยางตอเน่ือง ประโยชนหางไกลยาเสพติด

 -เยาวชนท่ีเปนนักศึกษามีกิจกรรม

ฝกฝนแขงขันกีฬาในชวงปดภาคเรียน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

9 โครงการสนับสนุนการแขงขัน  -เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกีฬาท่ีสําคัญ  - เบิกจายเงินสนับสนุนการแขงขันฟุตบอล 100,000 100,000 100,000  -ไดสนับสนุนและสงเสริมกีฬาท่ีสําคัญ กองการศึกษา

ฟุตบอลถวยพระราชทานสมเด็จ ของจังหวัด ถวยพระราชทานสมเด็จพระบรม- (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของจังหวัด

พระบรมโอรสาธิราช  -เพ่ือใหปองกันประชาชนเกี่ยวของกับ โอรสาธิราช  -ประชาชนไมเกี่ยวของกับยาเสพติด

ยาเสพติด และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

 -เพ่ือใหประชาชนรูจักใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน

10 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  -เพ่ือสรางความสัมพันธระหวาง  -จัดการแขงขันกีฬานักเรียนชั้นอนุบาล 25,000 25,000 25,000  -เทศบาลและโรงเรียนมีความ กองการศึกษา

ปฐมวัยเกมสโรงเรียนในสังกัด ผูปกครองกับโรงเรียนและเทศบาล ปละ 1 ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สัมพันธท่ีดีกับผูปกครอง สถานศึกษา

เทศบาล  -เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนชั้นอนุบาล  -ผูปกครองใหความรวมมือดาน ในสังกัด

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาล  -เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนชั้นอนุบาล  -ผูปกครองใหความรวมมือดาน ในสังกัด

มีรางกายสมบูรณแข็งแรงและรูจัก ตาง ๆกับโรงเรียนเพ่ิมขึ้น

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  -นักเรียนชั้นอนุบาลมีรางกาย

สมบูรณแข็งแรงและรูจักใชเวลาวาง กองการศึกษา

ใหเกิดประโยชน

  -ประชาชนศรัทธาการจัดการศึกษา

ของเทศบาลมากยิ่งขึ้น

11 โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลชุมชน  - เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางเด็ก  - จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลชุมชนในเขต 80,000 80,000 80,000  - เทศบาลและชุมชนมีความดีตอกัน กองการศึกษา

ในเขตเทศบาล  เยาวชน และประชาชนทุกชุมชนในเขต เทศบาล ปละ 1 ครั้ง  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล)  - เด็ก เยาวชน ประชาชนใหความรวม

เทศบาล มือในดานตางๆ มากขึ้น

  - เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน  - เด็ก เยาวชน ประชาชนมีรางกาย

หันมาเลนกีฬาและออกกําลังกายให สมบูรณแข็งแรงและรูจักใชเวลาวางให

รางกายสมบูรณแข็งแรงและหางไกล เกิดประโยชน

ยาเสพติด



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

12 โครงการเดิน - ว่ิง เทิดพระเกียรติ - เพ่ือใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการรักชาติ - จัดโครงการเดิน-ว่ิง เทิดพระเกียรติ 30,000 30,000 30,000 - นักเรียนมีจิตสํานึกในการรักชาติ กองการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ศาสนา พระมหากษัตริย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยนักเรียน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ศาสนา พระมหากษัตริย โรงเรียน

- เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรัการ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษา - นักเรียนรักการออกกําลังกาย เทศบาล 1

ออกกําลังกาย ตอนตนไดเขารวมกิจกรรม

13 โครงการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน - เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกในดานกีฬา - กิจกรรมแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัด 200,000 200,000 200,000 - นักเรียนไดแสดงออกในดานกีฬา กองการศึกษา

สังกัดเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน - นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง สถานศึกษา

- เพ่ือใหนักเรียนมีนํ้าใจเปนนักกีฬา - กิจกรรม เดิน-ว่ิง เฉลิมพระเกียรติ - นักเรียนมีนํ้าใจเปนนักกีฬา ในสังกัด

- เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน - กิจกรรมแขงขันกีฬาทองถิ่น - นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ศูนยเด็กเล็กฯ

เพลิดเพลิน - กิจกรรมแขงขันกีฬาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพลิดเพลิน อารมณ สติปญญาเบิกบาน

งบประมาณและท่ีมา

เพลิดเพลิน - กิจกรรมแขงขันกีฬาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพลิดเพลิน อารมณ สติปญญาเบิกบาน

- เพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะและ - กิจกรรมแขงขันกีฬาภายในจังหวัด - เกิดความสามัคคีในหมูคณะและสราง

สรางความสัมพันธอันดีระหวางครู นักเรียน ความสัมพันธอันดีระหวางครู นักเรียน

ผูปกครองนักเรียน และเทศบาล ผูปกครองนักเรียน และเทศบาล



แนวทางท่ี  1  สงเสริมความรู   ความเขาใจ   และการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  - เพ่ือเผยแพรและเสริมสรางความ  - จัดกิจกรรมตาง ๆ ในโอกาสวัน 150,000 150,000 150,000  - บุคคลท่ัวไปไดรับรูและเห็นความ สํานักปลัดฯ

เขาใจแกบุคคลท่ัวไปใหไดทราบ เทศบาล ตรงกับวันท่ี 24 เมษายน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สําคัญของเทศบาลและพนักงาน มี งานธุรการ

ขอมูลและเห็นความสําคัญของการ ของทุกป เชน นิทรรศการ กิจกรรม ความภาคภูมิใจและปฏิบัติหนาท่ี

ปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาล ทางศาสนา กิจกรรมกีฬา อยางมีเกียรติ

 - เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหแก กิจกรรมสังสรรค และบริการประชาชน  - เกิดความสามัคคีของเทศบาลระดับ

พนักงานและลูกจางขององคกร - รวมกิจกรรมตามท่ีสันนิบาติเทศบาล ทองถิ่นในระดับจังหวัด รูแพ รูชนะ

ทองถิ่น จังหวัดจัดใหมีขึ้น รูอภัย มีนํ้าใจนักกีฬา

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน

ทองถิ่น จังหวัดจัดใหมีขึ้น รูอภัย มีนํ้าใจนักกีฬา

2 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย  - เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในการ  - จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 100,000 100,000 100,000  - บุคคลท่ัวไปไดรับความรูและเห็น สํานักปลัดฯ

การปกครองทองถิ่นและสนับ ปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปกครองทองถิ่นการมีสวน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความสําคัญของการปกครองในรูป งานบริหาร

สนุนการจัดการเลือกต้ังระดับ การปกครองทองถิ่น  และความ รวมของประชาชน,การปองกันการ แบบทองถิ่น  และระบอบ

ตาง ๆ สําคัญของการเลือกต้ัง ทุจริต เชน จัดเวทีเสวนา จัดทําเอกสาร ประชาธิปไตย

 - เพ่ือสนับสนุนการจัดการเลือกต้ัง เผยแพร การรณรงคปชส.รูปแบบตาง ๆ  - เพ่ือสงเสริมการปกครองระบอบ

ระดับตาง ๆ ของ กกต.จังหวัด  - ประสานและสนับสนุนการจัดการ ประชาธิปไตยเปนไปดวยความ

เชน การเลือกต้ัง ส.ส./ส.ว./ส.อบจ. เลือกต้ังระดับตาง ๆ ของ กกต.จังหวัด เรียบรอย บริสุทธ์ิ ยุติธรรม

ใหเปนไปตามกฏหมาย เชน การจัดทําเอกสาร การจัดหา

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณจัด

หนวยเลือกต้ังและการประชาสัมพันธ

3 โครงการจัดการเลือกต้ังผูบริหารและ - เพ่ือจัดการเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิก - จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ 1,500,000 - - - ทองถิ่นไดผูนําท่ีมาจากการตัดสินใจ สํานักปลัดฯ

สมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระ) สภาเทศบาลชุดเดิมท่ีครบวาระใหเปนไป สมาชิกสภาเทศบาลแทนชุดเดิมท่ีครบวาระ (งบเทศบาล) โดยประชาชน เขามาบริหารและพัฒนา งานบริหาร

ตามกฎหมาย บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเปนไป ทองถิ่นใหเจริญรุงเรืองตามแนวทางแหง

ดวยความเรียบรอย ประชาธิปไตย



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ - เพ่ือจัดทําส่ือในการประชาสัมพันธ - จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงาน (งบเทศบาล) -  สามารถจัดทําส่ือเพ่ือใชในการ กองวิชาการฯ

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ กิจการของเทศบาล ประชาสัมพันธ ประกอบดวย  ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ

- เพ่ือปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณเครื่องมือ 1. เครื่องปรินสเตอรสี จํานวน 1 เครื่อง 25,000 - - เทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน - งานประชาสัมพันธมีเครื่องมือเครื่องใช

ท่ัวไปอยางเหมาะสมเพียงพอ 2. ลําโพง BOX ขนาดลําโพง 12 น้ิว 2 ทาง 62,000 - - รองรับการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ

ขนาด 400 วัตต  พรอมขาต้ัง

3. เครื่องเลน DVD จํานวน 1 เครื่อง 8,000 - -

4. เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอ 62,000 - -

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน

แนวทางท่ี  2   สงเสริมความรูและประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล

4. เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอ 62,000 - -

จํานวน 1 เครื่อง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรม สัมมนา และ  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ  - ฝกอบรมพนักงานและลูกจาง 500,000 50,000 500,000  - พนักงานและลูกจางเทศบาลไดรับ สํานักปลัดฯ

ศึกษาดูงาน   เพ่ือการพัฒนา และศักยภาพ การปฏิบัติงานของ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความรูและพัฒนาการทํางานได งานการ

บุคลากร บุคลากร อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ี ปละไมนอยกวา 2 ครั้ง อยางมีคุณภาพดวยจิตสํานึกท่ีดี เจาหนาท่ี

ราชการในตําแหนงน้ัน ไดอยางมี  - ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีประกอบ 

ประสิทธิภาพ การฝกอบรม

2 โครงการสงเสริมคุณธรรมและ  - เพ่ือสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  - จัดกิจกรรมหรืออบรมเสริมสรางคุณธรรม 20,000 20,000 20,000 - พนักงาน/ลูกจาง ตระหนักและปฏิบัติ สํานักปลัดฯ

จริยธรรมของพนักงานและลูกจาง ของพนักงานเทศบาลใหเพ่ิมพูน จริยธรรมของพนักงานเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตนอยูในกรอบของมาตรฐานคุณธรรม งานการ

มากขึ้น ปละ 1 ครั้ง จริยธรรม เจาหนาท่ี

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน

แนวทางท่ี  3   การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

งบประมาณและท่ีมา

มากขึ้น ปละ 1 ครั้ง จริยธรรม เจาหนาท่ี

3 โครงการคัดเลือกและประกาศ - เพ่ือเสริมสรางขวัญ กําลังใจพนักงาน  - คัดเลือกพนักงาน/ลูกจาง/พนักงาน 20,000 20,000 20,000  - พนักงาน/ลูกจาง/พนักงานจาง ได สํานักปลัดฯ

เกียรติคุณพนักงานและลูกจางดีเดน ผูปฏิบัติงานดีเดนเปนแบบอยางแกผูอื่น จางดีเดนของเทศบาล  และมอบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รับขวัญกําลังใจ  ในการปฏิบัติงาน งานการ

ประกาศเกียรติคุณปละ 1 ครั้ง มีแบบอยางท่ีดีในการปฎิบัติงาน เจาหนาท่ี

4 โครงการเสริมสรางศักยภาพของ  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจใน  - จัดฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดู 100,000 20,000 20,000  - สมาชิกสภาเทศบาลเขาใจใน สํานักปลัดฯ

สมาชิกสภาเทศบาล การปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภา งาน ของสมาชิกสภาเทศบาลรวมกับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บทบาทหนาท่ี และปฏิบัติงานได งานบริหาร

เทศบาล ผูบริหารเทศบาล อยางมีประสิทธิภาพ

 -เพ่ือสรางความสัมพันธและความ

สามัคคีระหวางสมาชิกสภา

เทศบาล

5 โครงการฝกอบรมเสริมสรางวินัย - เพ่ือปลูกฝงการมีวินัย มีคุณธรรม - จัดฝกอบรมเสริมสรางวินัยและจิตสํานึก 20,000 20,000 20,000 - พนักงานเทศบาลมีคุณธรรม จริยธรรม สํานักปลัดฯ

และปองกันการทุจริตและประพฤติ ความรับผิดชอบในหนาท่ีตอตนเองและ ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ   ของ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน เกิด งานบริหาร

มิชอบ องคกร ลูกจาง พนักงานจางของเทศบาล ปละ 1 ครั้ง ประสิทธิภาพในองคกรของเทศบาล



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

6 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ  - จัดสรรทุนการศึกษาและคัดเลือก 200,000 400,000 600,000  - พนักงานและลูกจางเทศบาลไดรับ สํานักปลัดฯ

ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความรูและพัฒนาการทํางานได งานการ

สําหรับบุคลากรของเทศบาล ของบุคลากร อันจะทําใหปฏิบัติ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา อยางมีคุณภาพดวยจิตสํานึกท่ีดี เจาหนาท่ี

หนาท่ีราชการในตําแหนงน้ันได พนักงานจางของเทศบาล  เขารับทุน  - สรางขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติ

อยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาในระดับปริญญาตรี  งานใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น

 - เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณภาพ ปริญญาโท  จํานวน 3 คน/ป

  บุคลากรในองคกรใหดียิ่งขึ้น

7 โครงการจางเหมาแรงงานหรือ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ  - จางเหมาแรงงานบุคคลหรือจางเหมา 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

จางเหมาบริการของสํานักปลัด  - เพ่ือลดรายจายดานบุคลากร บริการจากเอกชน 2 ประเภท คือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพ่ิมขึ้น งานธุรการ

เทศบาล ของเทศบาล 1.งานรักษาความปลอดภัยบริเวณ  - สัดสวนรายจายดานบุคลากรลดลง

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาล ของเทศบาล 1.งานรักษาความปลอดภัยบริเวณ  - สัดสวนรายจายดานบุคลากรลดลง

สํานักงาน (ยาม)

2.งานดูแลรักษาความสะอาด

สํานักงาน

8 โครงการจางนักศึกษาทํางาน  - เพ่ือเสริมสรางรายไดแกนักเรียน  - คัดเลือกจางนักศึกษาทํางานใน 36,000 36,000 36,000  - เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

ระหวางปดภาคเรียน นักศึกษาท่ียากจนในระหวางปด ระหวางปดภาคเรียน จํานวน 2-4 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพ่ิมขึ้น งานธุรการ

ภาคเรียน ระยะเวลา  45-60  วัน  - ผูดอยโอกาสมีรายไดเปนทุนการ

 - เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติ ศึกษา

งานเทศบาล

9 โครงการทัศนศึกษา ดูงานเพ่ือพัฒนา  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ประสบการณให  - จัดใหมีการทัศนศึกษา ดูงานนอก 100,000 100,000 100,000  - พนักงานและลูกจางกองชางไดรับ กองชาง

บุคลากรกองชาง พนักงานและลูกจางของกองชางซ่ึงทําให สถานท่ีสําหรับพนักงานและลูกจาง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความรู ประสบการณเพ่ิมขึ้น

สามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติ กองชางปละ 1 ครั้ง

งานราชการไดอยางมีประสิทธิ

ภาพมากขึ้น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
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10 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจใน  - จัดอบรมเจาหนาท่ี และศึกษาดูงาน 80,000  - 80,000  - ประชาชนไดรับบริการท่ีดีขึ้น สํานักปลัดฯ

เพ่ือปรับปรุงงานทะเบียนราษฎร การปฏิบัติงานบริการประชาชน นอกสถานท่ี ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดานงานทะเบียนและบัตร งานทะเบียนฯ

ดานงานทะเบียนและบัตร และจัดการจัดสํานักงานท่ีเปน

 - เพ่ือเสริมสรางประสบการณและ แบบอยางได 1 ครั้ง

แบบอยางในการปรับปรุงงาน

11 โครงการจัดทําเอกสารแนะนํา  - เพ่ือประชาชนไดรับรูขั้นตอน  - จัดทําเอกสาร แผนพับ แนะนํางาน 20,000 20,000 20,000  - ประชาชนเขาใจและเตรียมตัวอยาง สํานักปลัดฯ

การติดตองานทะเบียนและบัตร และการทําเอกสารหลักฐานมา และเปนคูมือการติดตองาน  จํานวน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ถูกตองในการมาติดตองาน  ทําให งานทะเบียนฯ

ติดตองานไดถูกตอง 2,000 ฉบับ/ครั้ง ไดรับความสะดวกรวดเร็วขึ้น

12 โครงการรดนํ้าดําหัวผูบริหาร  - เพ่ือแสดงความกตัญูและเคารพ  - จัดพิธีรดนํ้าดําหัวภายในหนวยงาน 20,000 20,000 20,000  - เกิดความสามัคคีในหมูคณะ

สมาชิกสภาเทศบาลและผูอาวุโส ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน ปละ 1 ครั้ง เน่ืองในวันสงกรานต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  - มีความเคารพศรัทธาตอคณะผูบริหาร สํานักปลัดฯ

งบประมาณและท่ีมา

สมาชิกสภาเทศบาลและผูอาวุโส ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน ปละ 1 ครั้ง เน่ืองในวันสงกรานต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  - มีความเคารพศรัทธาตอคณะผูบริหาร สํานักปลัดฯ

วันขึ้นปใหมไทยโบราณ และผูอาวุโส แสดงถึงความกตัญู งานธุรการ

ความเคารพรักของพนักงาน

13 โครงการปรับปรุงการจัดเก็บ   - เพ่ือนําเทคโนโลยีมาใชในการ  - ติดต้ัง Sawer พรอมเดินสายระบบ 100,000 -  -  - เพ่ือใหการปฏิบัติงานดาน สํานักปลัดฯ

เอกสารดวยระบบคอมพิวเตอร ปฏิบัติงาน  - ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปงาน (งบเทศบาล) สารบรรณเปนระบบมีประสิทธิภาพ งานธุรการ

 - เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ สารบรรณ ดียิ่งขึ้น

จัดเก็บเอกสารของเทศบาล  - เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

14 โครงการขยายจุดบริการเพ่ือเพ่ิม  - เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการ  - ต้ังจุดบริการและเชื่อมโยงระบบ  - 1,500,000  -  - ประชาชนไดรับความพึงพอใจตอ สํานักปลัดฯ

ประสิทธิภาพการบริการดานงาน ท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิด คอมพิวเตอรออนไลนงานทะเบียนราษฎร งานบริการดานงานทะเบียนท่ีรวดเร็วและงานทะเบียนฯ

ทะเบียนฯ ความประทับใจในการดานบริการตอ ไปยังโรงพยาบาลบุรีรัมย และมีประสิทธิภาพ

องคกร
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1 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ  - ในการปฏิบัติงานมีเครื่องมือ  - จัดหาครุภัณฑในกิจการงานสํานัก  - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล เครื่องใชท่ีเพียงพอใหการปฏิบัติ ปลัดเทศบาล  ดังน้ี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พัฒนาระบบงานของเทศบาลดีขึ้น งานธุรการ

เปนไปดวยความเรียบรอยและ เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย

รวดเร็ว  -เครื่องถายเอกสาร  1  เครื่อง 120,000  -  - สะดวกในการปฏิบัติงาน

 -เครื่องกอปปปริ๊น 1 เครื่อง  - 200,000  -

 -เครื่องคอมพิวเตอร/ปริ้นเตอร/ 45,000 45,000  -

 เครื่องสํารองไฟ  (2 ชุด)    

- เครื่องสแกนลงเวลา  1 ชุด  - 80,000  -

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี  4   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน

- เครื่องสแกนลงเวลา  1 ชุด  - 80,000  -

 -คอมพิวเตอรโนทบุค  5 เครื่อง  -  - 200,000

สําหรับผูบริหาร

 -เครื่องแฟกซ 1 เครื่อง 15,000  -  -

 -พัดลมอุตสาหกรรม 4 เครื่อง 20,000  -  -

 -ตู 4 ล้ินชัก 4  ตู 20,000  -  -

 -ตูบานเล่ือนกระจก 6 ตู 30,000  -  -

 -ตูเหล็ก 2 บานประตู 2 ตู 10,000  -  -

 -ตูเย็น 3 เครื่อง  - 20,000  -

 -ทีวี 5 เครื่อง  - 60,000  -

- โทรศัพทมือถือสําหรับผูบริหาร 60,000  -  -

จํานวน 5 เครื่อง

 -เครื่องเลนซีดี 2 เครื่อง  - 12,000  -

 -เครื่องทํานํ้าเย็น  2  เครื่อง 8,000 -  -
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 -เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 1 เครื่อง 20,000  -  -

- เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง 2,500

2 โครงการจัดหายานพาหนะเพ่ือ  - เพ่ือจัดใหมียานพาหนะเพียงพอตอการ  - จัดหายานพาหนะใชในกิจการงานธุรการ  - การปฏิบัติงานเปนไปดวยความ สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานของสํานักปลัด ปฏิบัติงานของเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล ดังน้ี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เรียบรอย คลองตัว มีประสิทธิภาพ งานทะเบียน

เทศบาล  1.รถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก  -  - 2,650,000 การปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น

   (มินิบัส) 1 คัน

 2.รถปคอัพ 1 คัน  - 600,000  -

 3.รถจักรยานยนต 1 คัน(ทะเบียน) 50,000 -  -

3 โครงการจัดหาอุปกรณปรับปรุง  - เพ่ืออํานวยความสะดวกแก  - จัดหาครุภัณฑงานทะเบียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  - การปฏิบัติงานดานงานทะเบียน สํานักปลัดฯ

งานและอํานวยความสะดวกใน ประชาชนผูรับบริการงานทะเบียน  1.เคาเตอรรับบริการงานทะเบียนขนาด - 50,000  - เปนไปดวยความเรียบรอยมี งานทะเบียน

งบประมาณและท่ีมา

งานและอํานวยความสะดวกใน ประชาชนผูรับบริการงานทะเบียน  1.เคาเตอรรับบริการงานทะเบียนขนาด - 50,000  - เปนไปดวยความเรียบรอยมี งานทะเบียน

การบริการประชาชน งานทะเบียน 6-8 ชอง ประสิทธิภาพพัฒนาระบบงานของ

 2.เคาเตอรบริการงานบัตรประชาชนขนาด - 30,000  - เทศบาลเพ่ิมขึ้น

3-4 ชอง

 3.เครื่องเรียงบัตรคิว 1 เครื่อง  -  - 300,000

 4.กระติกนํ้ารอน 1 อัน 2,500  -  -

 5.ตูเย็นขนาด 7 คิว 1 เครื่อง 7,500  -  -

4  โครงการเชาเครื่องถายเอกสาร  - เพ่ืออํานวยความสะดวกกับงาน  - ดําเนินการจางหรือเชาเครื่องถายเอกสาร 80,000 80,000 80,000  - ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

ดานเอกสารใหมีระบบแตละกองงาน เหมาจายรายเดือนสําหรับใหหนวยงาน เพ่ิมขึ้น งานธุรการ

ของเทศบาล ตาง ๆ ของเทศบาลใชบริการเปนสวนรวม  - เกิดความรวดเร็ว คลองตัว 

 - ลดภาระงานและคาใชจายดานการ 1 เครื่อง ตอการทํางาน

จัดการเอกสารของหนวยงาน
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5 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ  -เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิม  -จัดหาครุภัณฑเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ งาน

การปฏิบัติงานท่ัวไปของสถานีขนสง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสถานีขนสงผูโดยสาร (งบสถานีขนสง) มากขึ้น สถานีขนสงฯ

ผูโดยสาร ของบุคลากรงานสถานีขนสงผูโดยสาร  -เครื่องคอมพิวเตอร/ปริ้นเตอร/ 45,000  -  -

 เครื่องสํารองไฟ  1 ชุด          

6 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับการ  -เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาขน  -จัดหาครุภัณฑเพ่ือใชในการบริการและ  -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ งาน

บริการและอํานวยความสะดวก ผูมาใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร อํานวยความสะดวกแกประชาชนใชบริการ มากขึ้น สถานีขนสงฯ

แกประชาชนของสถานีขนสง สถานีขนสงผูโดยสาร (งบสถานีขนสง) (งบสถานีขนสง)

งบประมาณและท่ีมา

แกประชาชนของสถานีขนสง สถานีขนสงผูโดยสาร (งบสถานีขนสง) (งบสถานีขนสง)

ผูโดยสาร  -เกาอี้น่ังพักคอยชนิด3ท่ีน่ัง 40 ชุด 340,000  -  -

 -โทรทัศนขนาด 32 น้ิว 3 เครื่อง  - 36,000  -

7 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ  - เพ่ือปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณ -  จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงาน  - การปฏิบัติงานเกิดความสะดวก กองคลัง

ปฏิบัติงานท่ัวไปกองคลัง เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ท่ัวไป ประกอบดวย (งบเทศบาล) รวดเร็ว  เพียงพอตอการใชงาน ทําให 

ท่ัวไปอยางเหมาะสมและเพียงพอ 1.เครื่องคอมพิเตอรแบบต้ังโตะ 5 เครื่อง 130,000 - - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก 

 - เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ ราคาเครื่องละ  26,000 บาท ยิ่งขึ้น

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 2.ปริ้นเตอรเลเซอร ขาว-ดํา   5  เครื่อง 42,000 - -

ราคาเครื่องละ 8,400 บาท

3.เครื่องถายเอกสารดิจิตอล  1 เครื่อง 30,000 - -

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

4.ตูเอกสาร 4 ล้ินชัก  10 ตู 

ราคาตูละ 3,800 บาท 38,000 - -



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

8 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ - เพ่ือปรับปรุงและจัดใหมีเครื่องมือ - จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานท่ัวไป -  การปฏิบัติงานท่ัวไปของ กองวิชาการฯ

ปฏิบัติงานท่ัวไปกองวิชาการฯ เครื่องใชในการปฏิบัติงานท่ัวไปอยาง ประกอบดวย (งบเทศบาล) กองวิชาการและแผนงานเปนไปดวย

เหมาะสมและเพียงพอ 1. เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ชุด   45,000 - - ความรวดเร็วเรียบรอย   และมี  

- เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9 โครงการจัดหาครุภัณฑใน  - เพ่ือปรับปรุงและจัดใหมี  - จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานท่ัวไป  - การปฏิบัติงานของสวนการงานของ กองชาง

การปฏิบัติงานท่ัวไปกองชาง อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กองชางเปนไปดวยความเรียบรอยและ

ท่ัวไปอยางเหมาะสมและเพียงพอ 1) เครื่องคอมพิวเตอร  2 เครื่อง (PC) 90,000 90,000 90,000 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ 2)เครื่องปริ้นเลเซอร   3 เครื่อง 45,000 30,000 30,000

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) เครื่องสํารองไฟฟา 8,000 8,000 8,000

งบประมาณและท่ีมา

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) เครื่องสํารองไฟฟา 8,000 8,000 8,000

3)เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 45,000 - -

จํานวน 1 เครื่อง

4)กลองถายรูปดิจิตอล จํานวน 2 ตัว 32,000 - -

5)เต็นทผาใบ จํานวน 20 หลัง 300,000  -  -

6) กลองสํารวจชนิดประมวลผล  -  -

จํานวน 1 ชุด 450,000  -  -

7) เล่ือยโซ จํานวน 2 เครื่อง 36,000 - -

8) รถจักรยานยนตขนาดเครื่องยนต

ไมนอยกวา 110 CC. 4 จังหวะ

จํานวน 1 คัน 45,000 - -

9) เครื่องตัดหญาแบบลอเข็น 2 ลอ 

จํานวน  2  เครื่อง 20,000 -  -
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10) เครื่องตัดหญาแบบสายสะพายขอแข็ง

ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 6 เครื่อง 48,000 - -

11)เครื่องยอยกิ่งไม จํานวน 1 เครื่อง 80,000 - -

12) รถกระบะ 2 ประตู ขนาดเครื่องยนต 500,000 - -

2,500 ซีซี จํานวน 1 คัน

13) รถยนตบรรทุกนํ้าเครื่องยนตดีเซล - 2,900,000     -

10 ลอ  พรอมอุปกรณขนาด 12,000

ลิตร  เครื่องยนต 200 แรงมา

14) รถกระเชาความสูงไมนอยกวา 12 ม. 2,000,000 -  -

เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา  130 แรงมา

งบประมาณและท่ีมา

เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา  130 แรงมา

กระเชาไฮโดรลิคแบบพับดวยแขน 

2  ตอนหมุนไดอยางตอเน่ือง โดยไมตอง

วนกลับมีท่ีควบคุมการทํางานอยูท่ีกระเชา

15) รถบรรทุก 6 ลอ  6 ตัน แบบกระบะ - 1,450,000     -

เททาย จํานวน 1 คัน

16) เครื่องสูบนํ้าแบบเครื่องยนตดีเซล - 570,000       -

เคล่ือนท่ีได ขนาดทอดูด 8"

จํานวน 1 ชุด

17)โตะพับขาว ขนาด 0.75+1.80 เมตร 75,000 - -

จํานวน  30  ตัว
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18) เครื่องสูบนํ้าบอนํ้าต้ืน OUT PUT 45,000         -  -

250 W Total Head 32 m. Q 30 l/min

ทอดูด/สง 1" จํานวน 10 ตัว

19) เครื่องสูบนํ้าบอนํ้าต้ืน OUT PUT 32,000         -  -

250 W ดูดนํ้าลึก 18 ม. สูบนํ้าสูง 12 ม.

ทอดูด 1 1/4" ทอสง 1" จํานวน 2 ตัว

20) รถบดลอเล่ือนคูส่ันสะเทือนขนาด  - - 1,700,000  

3 ตัน  25 แรงมา 1 คัน

21) รถกระบะ 4 ประตู ยกสูง 750,000 -  -

จํานวน  1 คัน

งบประมาณและท่ีมา

จํานวน  1 คัน

22) เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 30,000 - -

23)เครืองถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 120,000 - -

24) เครื่องปมนํ้าแบบจุม จํานวน 4 ตัว 34,000 - -

25)เครื่องตีเสนจราจรชนิดสีเทอรโม 500,000 - -

พลาสติกและหมอตมสีเทอรโมพลาสติก 

พรอมอุปกรณครบชุด อยางละ 1 เครื่อง

27)เครื่องแยกคอนกรีต ขนาดไมนอย 25,000 - -

กวา 1,500 วัตต ชนิดใชไฟฟา 220 V

จํานวน 1 เครื่อง

28)รถเข็นกระบะ 2 ลอ จํานวน 5 คัน 10,000 - -

29) รถขุดตักหนาหลัง ขนาดเครื่อง 4,500,000    - -

ยนต 110 แรงมา จํานวน 1 คัน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

10 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ  - เพ่ือปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณ  - จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานท่ัวไป   - การปฏิบัติงานเกิดความ สะดวก กอง

ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย (งบเทศบาล) รวดเร็ว  เพียงพอตอการใชงาน   สาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดลอม ท่ัวไปอยางเหมาะสมและเพียงพอ 1. เครื่องคอมพิวเตอรเพรอมอุปกรณ 40,000  -  - ทําใหการปฏิบัติงาน  มีประสิทธิภาพ

 - เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย จํานวน  1  ชุด มากยิ่งขึ้น

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เครื่องถายเอกสาร  จํานวน  1  เครื่อง 120,000  -  -  

3. พัดลมติดต้ัง จํานวน 6 เครื่อง 25,000  -  -

11 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ  - เพ่ือปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณ  - จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานท่ัวไป  - การปฏิบัติงานเกิดความ สะดวก กอง

ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รวดเร็ว  เพียงพอตอการใชงาน   สวัสดิการฯ

ท่ัวไปอยางเหมาะสมและเพียงพอ 1. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 40,000  -  - ทําใหการปฏิบัติงาน  มีประสิทธิภาพ

 - เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย 2.เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 1 เครื่อง 40,000  -  - มากยิ่งขึ้น

งบประมาณและท่ีมา

 - เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย 2.เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 1 เครื่อง 40,000  -  - มากยิ่งขึ้น

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 3.กลองถายรูปดิจิตอล 1 เครื่อง 15,000  -  -

ยิ่งขึ้น 4.รถกะบะ 4 ประตู ยกสูง จํานวน 1 คัน 750,000  -  -

5.เครื่องถายเอกสาร จํานวน  1  เครื่อง 120,000  -  -

6.โทรทัศนสีจอแบน 29 น้ิว  1 เครื่อง - 15,000  -

7.ตูเย็น ขนาด 7 คิว  จํานวน  1  ตู 7,000  -  -

8.ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน  2  ตู 10,000  -  -

9.เครื่องกอปปปริ้น จํานวน 1 เครื่อง 100,000  -  -

12 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ  - เพ่ือปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณ -  จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงาน  - การปฏิบัติงานในสวนของ กอง

ปฏิบัติงานท่ัวไปกองชางสุขาภิบาล เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ท่ัวไป ประกอบดวย กองชางสุขาภิบาลเปนไปดวยความ ชางสุขาภิบาล

ท่ัวไปอยางเหมาะสมและเพียงพอ  1.รถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบเอนกประสงค 800,000 - - เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

 - เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย เครื่องยนตดีเซลขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา (งบเทศบาล)

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 2,400 ซีซี กระบะยกเทไดดวยไฮดรอลิก 

ยิ่งขึ้น ปริมาตรถังบรรจุขยะมูลฝอยไมนอยกวา  

3 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

2. เครื่องปนกระแสไฟฟาขนาดไมนอยกวา 25,000  -  -

3 KVA ใชตัวตนกําลังเครื่องยนตเบนซิน (งบเทศบาล)

ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

3. รถขุดดินลอยางชนิดหนาตัก - ขุดหลัง 3,300,000 - -

เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน (งบเทศบาล)

13 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ  - เพ่ือปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณเครื่องมือ  -จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานท่ัวไป  - การปฏิบัติงานของสวนการงาน กองการศึกษา

ปฏิบัติงานท่ัวไปกองการศึกษา เครื่องใชในการปฏิบัติงานท่ัวไปอยาง ประกอบดวย กองการศึกษาเปนไปดวยความ

เหมาะสมและเพียงพอ  1. เครื่องฉายโปรเจคคเตอร  พรอมจอ 40,000 - - เรียบรอยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 จํานวน  1  ชุด งบเทศบาล   - กองการศึกษามีเทคโนโลยีประ

 2. โทรทัศสีจอแบน  29 น้ิว  จํานวน  1 15,000 - - กอบการเรียนการสอน  และทันเหตุ

งบประมาณและท่ีมา

 2. โทรทัศสีจอแบน  29 น้ิว  จํานวน  1 15,000 - - กอบการเรียนการสอน  และทันเหตุ

  เครื่อง  การณปจจุบัน

 3. เครื่องถายเอกสาร จํานวน  1  เครื่อง 120,000 - -  - กองการศึกษาเครื่องมือเครื่องใช

(งบเทศบาล)   ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ

4. เครื่องปมสุบนํ้าไฟฟา ขนาดไมนอย 24,500 - -  - เวทีลานวัฒนธรรมชั้นใตดิน มีเครื่อง

กวา 6 แรงมา  มีระยะสูบยกไมนอยกวา  (งบเทศบาล)  ปมสูบนํ้าทวมขัง

6  เมตร  อัตราสูบไมนอยกวา  150  - เพ่ือสูบนํ้าทวมขังในฤดูฝนในชั้น

 ลิตร/นาที  สําหรับใชในชั้นใตดิน  เวที  ใตดิน

 ลานวัฒนธรรม  จํานวน  1  เครื่อง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

14 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ  - เพ่ือปรับปรุงและจัดใหมีอุปกรณเครื่องมือ  - เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง 20,000 - -  - เพ่ือเปนการเพ่ิมคุณภาพและบรรลุ กองการศึกษา

ปฏิบัติงานท่ัวไปของศูนยพัฒนา เครื่องใชในการปฏิบัติงานท่ัวไปอยาง และไมโครโฟน  จํานวน 1 ชุด (งบเทศบาล)  วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมตาง ๆ ศูนยเด็กฯ

เด็กเล็ก เหมาะสมเพียงพอ - ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 15,000 - - ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 - เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ (งบเทศบาล)  - เพ่ือเปนการถนอมอาหารและผักผลไม

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ - เกาอี้ จํานวน 50 ตัว 20,000 - - - เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

(งบเทศบาล)  การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- เครื่องปมนํ้า จํานวน 1 เครื่อง 2,500 - -

(งบเทศบาล)  

งบประมาณและท่ีมา

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.  - เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ  - จัดกิจกรรม 5 ส. พัฒนาความสะอาดและ 20,000 20,000 20,000  - เกิดความเรียบรอยภายในอาคาร สํานักปลัดฯ

สํานักงานเทศบาล เรียบรอยภายในอาคารสํานักงาน ปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณสํานักงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สํานักงาน เกิดความสะดวกในการ งานธุรการ

 ปละ 1 ครั้ง ปฏิบัติงาน

2 โครงการจัดงานพิธีเปดอาคาร  - เพ่ือประชาสัมพันธใหหนวยงานและ  - จัดงานพิธีเปดอาคารสํานักงานแหงใหม 400,000  -  -  - หนวยงานตางๆประชาชนท่ัวไปไดรับ สํานักปลัดฯ

สํานักงานแหงใหม บุคคลท่ัวไปทราบถึงการเปดใชสํานักงาน พรอมงานเฉลิมฉลองตามควรแกกรณี  (งบเทศบาล) ทราบถึงการเปดใชสํานักงานแหงใหม งานธุรการ

แหงใหม จํานวน  1  ครั้ง  -พนักงานเกิดความภาคภูมิใจตอ

 - เพ่ือเปนสิริมงคลแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน การเปดใชสํานักงานแหงใหม

ณ อาคารสํานักงานแหงใหม

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน

แนวทางท่ี  5   กอสราง   ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน

ณ อาคารสํานักงานแหงใหม

3 โครงการกอสรางท่ีจอดรถผูมาติดตอ  - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยเกิด  - ติดต้ังโครงหลังคาเหลกทําท่ีจอดรถแบง 500,000  -  -  - เกิดความเรียบรอยภายในอาคาร สํานักปลัดฯ

งานราชการตลอดจนเจาหนาท่ีผู ทัศนียภาพท่ีสวยงามแกผูพบเห็น เปนสัดสวนสําหรับประชาชนท่ีมาติดตอ สํานักงาน เกิดความสะดวกในการ งานธุรการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล  -เกิดความสะดวกแกประชาชนท่ีมา งานราชการและพนักงานท่ีมาปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

ติดตองานราชการของเทศบาล เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

ท่ีมาติดตองานราชการและเกิดความ

เรียบรอยในการจัดสถานท่ีราชการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคา  - เพ่ือปรับปรุงสภาพอาคารสถานี  - เปล่ียนกระเบ้ืองมุงหลังคาอาคารสถานี  - 800,000  -  - ยกระดับมาตรฐานของสถานี งานสถานี

อาคารสถานีขนสงผูโดยสาร ขนสงผูโดยสารใหมีสภาพใชการไดดี ขนสงท้ังอาคารพ้ืนท่ีประมาณ 2,000 ตร.ม. (งบเทศบาล) ขนสงผูโดยสารใหสูงขึ้น ขนสง

 - เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน  - ประชาชนไดรับความสะดวก

ผูใชบริการ ในการรับการบริการ

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร  - เพ่ือปรับปรุงใหมีศูนยขอมูล  - จัดหาครุภัณฑปรับปรุงศูนยขอมูล 100,000  -  -  - ประชาชนไดรับความสะดวกในการ สํานักปลัดฯ

ราชการ ขาวสารท่ีเปนสัดสวนและเปน ขาวสารของเทศบาล เชน (งบเทศบาล) ขอรับบริการหรือสืบคน/ตรวจ งานบริหาร

ระเบียบเรียบรอย  - โตะบริการ/ตู/ชั้นเอกสาร สอบขอมูล การดําเนินงานของ

 - อุปกรณคอมพิวเตอร  เทศบาล

2 โครงการปรับปรุงระบบการจัด  - เพ่ือใหมีท่ีและระบบการจัดเก็บ  - จัดซ้ือและติดต้ังตูเก็บเอกสารชนิดรางเล่ือน  - 300,000  -  - ประชาชนไดรับความสะดวกในการ สํานักปลัดฯ

เก็บเอกสารและพัสดุงานทะเบียน เอกสารงานทะเบียนท่ีเหมาะสม ณ   หองทะเบียน   จํานวน  3  ชุด (งบเทศบาล) ขอรับบริการหรือสืบคน/ตรวจสอบ งานทะเบียน

เปนระเบียบเรียบรอย  - ติดต้ัง Server พรอมอุปกรณ (รวมเครื่อง - - 150,000 ขอมูล การดําเนินงานของเทศบาล

สแกน)และติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ (งบเทศบาล)

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี   6   เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน

สแกน)และติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ (งบเทศบาล)

การจัดเก็บเอกสาร

3 โครงการติดตามผลและปรับปรุง  - เพ่ือจัดใหมีระบบการควบคุม  - ติดตามประเมินผลและปรับปรุง/ 15,000 15,000 15,000  - มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี งานตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายใน ภายในท่ีเหมาะสม สงเสริมใหการ จัดวางระบบการควบคุมภายในระดับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -ลดความเสียงตอการทุจริต ภายใน

บริหารงานมีประสิทธิภาพและลด องคกรและหนวยงานยอยปละ1ครั้ง

ความเส่ียงตอการทุจริต

4 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน  - เพ่ือสนับสนุนงบประมาณการ  - จัดงบประมาณสนับสนุนตามโครงการ 20,000 20,000 20,000  - เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตาม สํานักปลัดฯ

ใหกับสํานักงานสงเสริมการปกครอง ดําเนินงานตามโครงการเสริมสราง เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ งานบริหาร

สวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมยตาม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่น

การปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

5 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน  - เพ่ือสนับสนุนงบประมาณการ  - จัดงบประมาณสนับสนุนใหสํานักงาน 30,000 30,000 30,000  - เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ สํานักปลัดฯ

ใหกับสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด ดําเนินงานของสํานักงานเหลากาชาด เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมยตามโครงการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด งานบริหาร

บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ท่ีขอรับการสนับสนุน บุรีรัมย

6 โครงการจัดประชุมประชาคมเมือง - เพ่ือรับทราบปญหา/ความตองการของ  - จัดประชุมประชาคมเมืองเพ่ือระดม 80,000 80,000 80,000 - การจัดสรรงบประมาณประจําป กองวิชาการฯ

เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา ประชาชนในเขตเทศบาล ความเห็น   รับฟงปญหา    ความตองการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สอดคลองกับแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาล - เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาให จากประชาชน  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประจําป

สอดคลองกับปญหาความตองการของ ในการทบทวน    และปรับปรุงแผน - การแกไขปญหาเปนไปอยางถูกตอง

ประชาชน พัฒนาเทศบาล และยั่งยืน

- สงเสริมการมีสวนของประชาชนในการ

แกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่น

งบประมาณและท่ีมา

แกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่น

7 โครงการใหคําปรึกษาเรื่อง - เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลเขาใจ - ใหคําปรึกษาขอกฎหมายแกประชาชน 20,000 20,000 20,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล กองวิชาการฯ

กฎหมายแกประชาชนในเขต ในขอกฎหมายเบ้ืองตน ในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความเขาใจในขอกฎหมาย

เทศบาล เบ้ืองตน

8 โครงการประเมินความพึงพอใจตอ  - เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  - จางสถาบัน หนวยงาน องคกรภายนอก 60,000 60,000 60,000  - หนวยงานของเทศบาลมีการ สํานักปลัด

ผลการปฏิบัติงานบริการประชาชน ประจําป ใหมีคุณภาพเกิดการพัฒนา   รวมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ งานบริหาร

ของเทศบาลประจําป อยางเปนรูปแบบดีขึ้น งานอยางนอยปละ 1 ครั้ง  คลองตัว รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น

 - เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ  - สามารถแกไขปญหาอุปสรรค

ปฏิบัติงานของแตละหนวย ในการปฏิบัติงานดีขึ้น

9 โครงการประเมินประสิทธิภาพและ  - เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติ  - จัดประชุมปรึกษาหารือประกอบพิจารณา 1,000,000 1,500,000 2,000,000  - พนักงาน/ลูกจาง/พนักงานจาง สํานักปลัด

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพ่ือ งานของพนักงาน/ลูกจางในหนวยงาน จัดประมวลผลงานประเมินประสิทธิภาพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของเทศบาล มีขวัญ กําลังใจ ในการ งานบริหาร

กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปน ประสิทธิผลการปฏิบัติของเทศบาลปละ ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น

กรณีพิเศษ (BONUS) ๑  ครั้ง  - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลมากขึ้น



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการบันทึกขอมูลแผนท่ีภาษี - เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลใหครอบ - บันทึก และปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี 130,000 130,000 130,000 - ไดฐานขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสินเขาสูระบบ คลุมและครบถวน  เปนปจจุบัน และทะเบียนทรัพยสิน เขาสูระบบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทรัพยสินท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน สะดวก

สารสนเทศภุมิศาสตร  (GIS) - เพ่ือใหสามารถใชระบบรับชําระ สารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) รวดเร็วในการใหบริการ

ภาษีของโปรแกรมทะเบียนทรัพยสิน

ไดเต็มประสิทธิภาพ

2 โครงการออกสํารวจผูท่ีอยูในขาย - เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บ - ออกสํารวจผูท่ีอยูในขายเสียภาษี 50,000 50,000 50,000 - การจัดเก็บรายไดเขาทองถิ่นเพ่ิม กองคลัง

เสียภาษี  แตยังไมไดยื่นแบบแสดง รายไดของเทศบาลใหเต็มประสิทธิ แตยังไมไดยื่นแบบแสดงรายการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มากขึ้น

รายการเสียภาษีประจําป ภาพและเพ่ิมรายไดใหมากขึ้น เสียภาษีประจําป

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี  7  ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน

รายการเสียภาษีประจําป ภาพและเพ่ิมรายไดใหมากขึ้น เสียภาษีประจําป

3 โครงการมอบใบประกาศหรือโล - เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูท่ีอยูในขาย - มอบใบประกาศหรือโลประกาศเกียรติคุณ 100,000 100,000 100,000 - ประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษีประจําป กองคลัง

ประกาศเกียรติคุณสําหรับผูมาชําระ เสียภาษี  มาชําระภาษีตามกําหนด แกผูมาชําระภาษีตามเงื่อนไขของโครงการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เกิดความพึงพอใจ

ภาษีประจําปภายในกําหนด เวลา เพ่ือสรางแรงจูงใจ

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - จัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมทักษะ 120,000 200,000 200,000 - พนักงานเกิดทักษะ และประสบการณ กองคลัง

ปฏิบัติงานดานการคลัง ของพนักงานเทศบาล และประสบการณในการปฏิบัติงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการปฏิบัติงาน



แนวทางท่ี   8   เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดหาอุปกรณ/ครุภัณฑ  - เพ่ือปรับปรุงและจัดใหมีครุภัณฑ - จัดหาครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานท่ัวไป (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  - การติดตอส่ือสารระหวางการ สํานักปลัดฯ

สําหรับปฏิบัติงานท่ัวไปงาน และวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของในการ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ี ปฏิบัติงานหนาท่ีมีประสทิธิภาพมาก งานปองกันฯ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดับเพลิงอยางเหมาะสมและเพียงพอ  - วิทยุส่ือสารชนิดมือถือ 5 เครื่อง  - 60,000  - ยิ่งขึ้น

 - เพ่ิอใหการปฏิบัติงานเปนไป  - วิทยุส่ือสารชนิดประจําท่ี พรอม  - 28,000  -  - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีงาน

ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิ อุปกรณ 2 เครื่อง ปองกันฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพยิ่งขึ้น - ชุดปองกันความรอน 2 ชุด 90,000  -  -  - มีอุปกรณชวยเหลือทางนํ้าท่ีมี

 - เพ่ือนําไปติดต้ังกับสํานักงาน - เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ 130,000  -  - ประสิทธิภาพมากขึ้น

เทศบาลเมืองบุรีรัมยท่ีจะสราง     2  ชุด

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน

เทศบาลเมืองบุรีรัมยท่ีจะสราง     2  ชุด

ขึ้นใหม - จัดซ้ือเรือยางประจํารถกูภัยฯ  -  - 100,000

ขนาดน่ังได 4-5คน ติดต้ังเครื่องทาย

15 HP ได

- รถบรรทุกนํ้าดับเพลิงขนาดบรรจุนํ้าไม  - 2,500,000  -

นอยกวา  6,000  ลิตร  เครื่องยนตดีเซล

ไมนอยกวา  190  แรงมา  6  ลอ  พรอม

เครื่องสูบนํ้าแบบผสม ชนิดแรงไหลหนีศูนย

 2 ใบพัด ทํางานแบบถายถอดกําลังจาก

เครื่องยนตเครื่องสูบ/ใบพัดทําดวยโลหะ

ปลอดสนิม มีเครื่องทําศูนยสูญญากาศ 

ทํางานและเลิกทํางานไดเองโดยอัตโนมัติ

ลูกสูบแหง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

- เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  ขนาด  55  - 570,000  -

แรงมา   ทางดูด  3  น้ิว  ทางสง  2.5  น้ิว    

สตารทดวยแบตเตอรี   และเชือกกระตุก

จํานวน  1 เครื่อง

- เครื่องอัดอากาศหายใจชนิดขับดวย 300,000  -  -

มอเตอรไฟฟาขนาด 220V 2.2 KW กรอบ

ทํางาน 2,350/นาที อัดอากาศได3.5ลูก

บาศกฟุต/นาที แรงดันสูงสุด 4,700ปอนด

ตารางน้ิว 1 เครื่อง

- รถบรรทุกนํ้าดับเพลิงขนาดบรรจุนํ้า 3,600,000  -  -

งบประมาณและท่ีมา

- รถบรรทุกนํ้าดับเพลิงขนาดบรรจุนํ้า 3,600,000  -  -

ไมนอยกวา 10,000 ลิตร เครื่องยนตดีเซล

ไมนอยกวา 200 แรงมา 10 ลอ พรอม

เครื่องสูบนํ้าแบผสม ชนิดแรงไหลหนีศูนย

2ใบพัด ทํางานแบบถายทอดกําลังจาก

เครื่องยนตเครื่องสูบ/ใบพัดทําดวยโลหะ

ปลอดสนิม มีเครื่องทําศูนยสูญญากาศ 

ทํางานและเลิกทํางานไดเองโดยอัตโนมัติ 

ลูกสูบแหง

- รถบันไดดับเพลิง ความสูงไมนอยกวา  -  - 30,000,000

25 เมตร



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

2 โครงการฝกอบรมทบทวน/เสริม  - เพ่ือฝกอบรมทบทวนและขยาย  - ฝกอบรมทบทวนและเสริมสราง 25,000 25,000 25,000  - เจาหนาท่ีปองกัน/พนักงานดับเพลิง สํานักปลัดฯ

สรางทักษะการปฏิบัติงานเจา ขีดความสามารถการปฏิบัติงาน ความรูความสามารถของเจาหนาท่ี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีขีดความสามารถและความพรอม งานปองกันฯ

หนาท่ีงานปองกันฯ/พนักงาน ของเจาหนาท่ีปองกันฯ พนักงาน ปองกันฯ/พนักงานดับเพลิงในการ ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

ดับเพลิง ดับเพลิง ปฏิบัติงานปกติตลอดจนงานอื่นที

ควรมีความรูเพ่ิมเติม 1 ครั้ง/ป

3 โครงการฝกอบรมทบทวน/เสริม  - เพ่ือใหสมาชิก อปพร.ไดรับการ  -  ฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 100,000 100,000 100,000  - สมาชิก อปพร.ไดรับการฝกเพ่ิม. สํานักปลัดฯ

ทักษะการปฏิบัติงาน สมาชิก ฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพอยาง ตามหลักสุตรของทางราชการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เติมทักษะอยางตอเน่ืองสงเสริมให งานปองกันฯ

อปพร. ตอเน่ือง 1 ครั้ง/ป การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ.

 - เพ่ือสนับสนุนกิจการหรือการ ประชาชนไดรับความปลอดภัยมาก

ดําเนินงานของสมาชิก อปพร. ขึ้น

งบประมาณและท่ีมา

ดําเนินงานของสมาชิก อปพร. ขึ้น

ท่ีเทศบาลฝกอบรมขึ้นใหมีการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง

4 โครงการสงเสริมการดําเนินงานศูนย - เพ่ือใหศูนยประสานงานและสนับสนุน  1)จัดต้ังศูนยประสานงาน อปพร. 200,000 200,000 200,000  - สมาชิก อปพร.มีความผูกพันและ สํานักปลัดฯ

ประสานงานและสนับสนุนกิจการ กิจการ อปพร. ในการติดตอประสานงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมยและอุปกรณ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใหความรวมมือกับเทศบาลมากขึ้น งานปองกันฯ

อปพร. ราชการ ประจําศูนยและแตงต้ังเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน  - ประชาชนไดรับความปลอดภัย

2) สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน มากขึ้น

ศูนยประสานงานกิจการ อปพร.

5 โครงการฝกซอมดับเพลิงอาคาร  - เพ่ือใหพนักงานมีความรู/คุนเคย  -จัดทําแผนและฝกซอมแผนระงับ 40,000  -  -  - เกิดความปลอดภัยตอประชาชน สํานักปลัดฯ

สํานักงานใหม และประพฤติไดอยางถูกตองเม่ือ อัคคีภัยอาคารสํานักงานเทศบาล (งบเทศบาล) และทรัพยของเทศบาล งานปองกันฯ

เกิดอัคคีภัยในอาคารสํานักงานแหงใหม 1 ครั้ง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

6 โครงการประชาสัมพันธสงเสริม  - เพ่ือเปนการเผยแพรส่ือสารความรูดาน  1) จัดทําแผนพับในการเผยแพรความ 50,000 50,000 50,000  - ประชาชนท่ัวไปและในพ้ืนท่ีจะได สํานักปลัดฯ

ความรูดานการปองกันและ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับ รูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รับทราบถึงปญหาและการปองกัน งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัยและรณรงค ประชาชนท่ัวไปและในพ้ืนท่ีไดรับทราบ จํานวน 1,000แผน/ป จัดทําแผนสต๊ิกเกอร บรรเทาสาธารณภัยไดถูกตองตอ

เสริมสรางความปลอดภัย ในการประชาสัมพันธการแจงเหตุ เน่ือง ลดการสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นกับ

สาธารณภัย/การรองทุกขท่ีเกี่ยวของกับ ชีวิตและทรัพยสินของตนเอง เม่ือ

กิจการงานปองกันฯเทศบาล   จํานวน ประสบเหตุสามารถปฏิบัติตามขั้น

 1,000 แผน/ป ตอนไดอยางถูกตอง

 2) จัดเจาหนาท่ีออกประชาสัมพันธ

สงเสริมความรูดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในชวงเทศกาลตางๆ 

งบประมาณและท่ีมา

บรรเทาสาธารณภัยในชวงเทศกาลตางๆ 

3) จัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือ

เสริมสรางความปลอดภัยจากสาธารณะภัย

และอุบัติเหตุตามหวงเวลาหรือเทศกาลท่ี

สอดคลองกัน

7 โครงการติดต้ังกลองวงจรปดเพ่ือ  - เพ่ือเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยใน  - ติดต้ังกลองวงจรปดตามทางจอดทางแยก  -  - 5,000,000  - เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ สํานักปลัดฯ

การรักษาความปลอดภัยในชุมชน เขตชุมชนเทศบาล ทีมีจราจรหนาแนนหรือเส่ียงตอการเกิดภัย (งบเทศบาล) ทรัพยสินของประชาชนภายใน งานเทศกิจ

 - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ ตาง ๆ 16 จุดพรอมอุปกรณควบคุม เขตเทศบาล

ทรัพยสินของประชาชนภายในเขต

เทศบาล

 - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนภายในเขต

เทศบาล



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

8 โครงการฝกอบรมเสริมสราง  - เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู - จัดฝกอบรมเด็กและเยาวชนของ 40,000 40,000 40,000  - เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

ความรูดานการปองกันและ ถึงการปองกันและการชวยเหลือ โรงเรียนท่ีอยูในเขตเทศบาลเมือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เมืองบุรีรัมย มีความรูและความ งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัยแกเด็กและ ตนเองเม่ือเกิดสาธารณภัย บุรีรัมย ปละ 1 ครั้ง สมารถชวยเหลือตนเองไดเม่ือ

เยาวชน  - เพ่ือเปนการสรางเครือขายแจง ประสบสาธารณภัยดวยตนเอง

เตือนภัยในเขตเทศบาลเมือง  - เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีเครือขายการ

บุรีรัมย แจงเตือนภัย ท่ีอยูในระดับเยาวชน

9 โครงการจางเหมาตํารวจชุมชน  - เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ  - จางเหมาตํารวจชุมชนจํานวน 8 คน 400,000 400,000 400,000  - การจอดยานพาหนะและการจราจร สํานักปลัดฯ

จัดระเบียบการจอดยานยนต เรียบรอยในตลาดไนทและตลาด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในตลาดไนทบาซารและตลาดคาสง  งานเทศกิจ

ตลาดไนทบาซาร คาสง-คาปลีก คาปลีก มีความเปนระเบียบเรียบรอย

- เพ่ือความปลอดภัยของทรัพยสิน และมีความคลองตัวขึ้น

งบประมาณและท่ีมา

- เพ่ือความปลอดภัยของทรัพยสิน และมีความคลองตัวขึ้น

10 โครงการจางเหมาตํารวจชุมชน  - เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ  - จางเหมาตํารวจชุมชนจํานวน 4 คน 200,000 200,000 200,000  - การจอดยานพาหนะและการจราจร สํานักปลัดฯ

ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย เรียบรอยบริเวณตลาดสดเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในตลาดสดเทศบาลมีความเปน งานเทศกิจ

และการจราจรตลาดสดเทศบาล  - เพ่ือความปลอดภัยของยาน ระเบียบเรียบรอยปลอดภัยและมี

พาหนะและทรัพยสิน ความคลองตัวขึ้น

11 โครงการจางเหมาตํารวจชุมชน  - เพ่ือใหเกิดความสงบและเปนระเบียบ  - จางเหมาตํารวจชุมชนหรือ อปพร. 600,000 600,000 600,000 - ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน สํานักปลัดฯ

หรือ อปพร. รักษาความสงบ เรียบรอย บริเวณคลองละลม ศาลพระหลัก- ทําหนาท่ีตรวจตรา เฝาระวังปองกันและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชีวิตและทรัพยสิน งานเทศกิจ

เรียบรอยสถานท่ีสาธารณะ เมือง และสถานท่ีสาธารณะอื่น รักษาความสงบเรียบรอยตามสถานท่ี

- เพ่ือความปลอดภัยของยานพาหนะและ สาธารณะ เชน คลองละลม ศาลพระหลักเมือง

ทรัพยสิน และชีวิตของประชาชน และตามแหลงชุมชน จํานวน 6-10 คน



แนวทางท่ี   9   ปรับปรุงกิจการพาณิชยของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดหาอุปกรณ/ครุภัณฑ  - เพ่ือปรับปรุงและจัดใหมีครุภัณฑ - จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับการปฏิบัติงานของ (งบสถานธนานุบาลฯ) - การปฎิบัติงานของสถานธนานุบาลฯ สถาน

สําหรับปฏิบัติงานท่ัวไปงาน เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ธนานุบาล

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย อยางเหมาะสมและเพียงพอ ประกอบดวย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีความพรอม

 - เพ่ิอใหการปฏิบัติงานเปนไป 1. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดไมตํ่ากวา 100,000  -  - ดานเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัย

ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิ  25,000  BTU จํานวน 3 เครื่อง - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ภาพยิ่งขึ้น พรอมติดต้ังและรับประกันคอมเพรสเซอร รับจํานํา

5 ป

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน


