รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕8- ๒๕60)
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ยุทธศาสตร)จังหวัดที่ 2 ส0งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตร)การพัฒนาขององค)กรปกครองส0วนท+องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร)การพัฒนาด+านส0งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร)ที่ ๒ การพัฒนาด+านการศึกษา
แนวทางที่ ๑ ส0งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให+แก0โรงเรียนสังกัดองค)กรปกครองส0วนท+องถิ่นและโรงเรียนในเขตพืนที่และการจัดซื้อจัดจ+างครุภัณฑ)ตลอดจนการก0อสร+างระบบโครงการสร+าง
พื้นฐานระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการต0าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข+อกฎหมายที่กําหนด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค=

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพท=ที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑,๒๐๐,๐๐๐
๑ โครงการกอสรางหองเรียน
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนจากสื่อการ จัดสรางหองเรียน จํานวน 2 หอง
อัจฉริยะพรอมอุปกรณ= ICT และ เรียนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พรอมติดตั้งอุปกรณ=คอมพิวเตอร=และ
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สือ่ เทคโนโลยีตาง ๆ ใหเปEนหองเรียน
อัจฉริยะ

-

-

จํานวนหองเรียน
ผูเรียนและครูมี
กองการศึกษา
อัจฉริยะที่พรอมใชงาน หองเรียนที่ทันสมัยและ
และมีคุณภาพ
มีอุปกรณ=เทคโนโลยี
ตาง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีสื่อ ICT

๒ โครงการอุดหนุนการสอนดนตรี
ไทย เพื่อพัฒนาและสงเสริม
ความสามารถพิเศษ แกโรงเรียน
บานลิพอน

-

-

นักเรียนรอยละ 80 มี
ความชื่นชอบ สนใจ
ดานดนตรีไทย

เพื่อใหผูเรียนและเยาวชนมี
จัดกิจกรรมอยางนอยปGละ 1 ครั้ง
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยรัก - ผูเขารวมกิจกรรมอยางนอย รอยละ
ดานศิลปะ ดนตรี และการ
70
เคลื่อนไหว
- จัดอบรมดานดนตรีไทยแกนักเรียน
และเยาวชน

๕๘,๐๐๐

ผูเรียนและเยาวชนมี
สุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยรักดาน
ศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว

กองการศึกษา
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แนวทางที่ ๑ ส0งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให+แก0โรงเรียนสังกัดองค)กรปกครองส0วนท+องถิ่นและโรงเรียนในเขตพืนที่และการจัดซื้อจัดจ+างครุภัณฑ)ตลอดจนการก0อสร+างระบบโครงการสร+าง
พื้นฐานระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการต0าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข+อกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
ผลลัพท=ที่
เป>าหมาย
ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค=
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรวม จัดกิจกรรมอยางนอย ปGละ๑ ครั้ง
๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดแสดง
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
ออก และรวมกิจกรรม
เพื
พัฒนา
และทําใหเด็กมีความกลาแสดงออก- จัดกิจกรรมการตอบคําถามของเด็ก
เด็ก่อและเยาวชน
สราง
ความสามั
คคี
รูจักบทบาทและหนาที่ของตน - จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
และรูในบทบาทและ
หนาที่ของตน
- จัดกิจกรรมทําซุมกิจกรรมการละเลน
นักเรียรรอยละ 80
เพื่อสรางความเขาใจและให
4 โครงการอุดหนุนการจัดคาย
จัดกิจกรรมอยางนอยปGละ 1 ครั้ง
128,000
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะสู นักเรียนเยาวชนไดตระหนักใน - ผูเขารวมกิจกรรมอยางนอย 50 คน
เขาใจในการเรียน
อาเซี่ยนแกโรงเรียนวัดศรีสุนทร การเรียนการสอนกับวิทยากร - จัดกิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษกับ
ชาวตางประเทศ
วิทยากรชาวตางประเทศ
โดยวิทยากรชาวตางประเทศ

3 โครงการวันเด็กแหงชาติ

รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมความพึ่งพอใจ
ภาพรวมโครงการ/
กิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 1-6

80,000

-

-

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น

6 โครงการอุดหนุนการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารแก
โรงเรียนบานทาเรือ

จัดกิจกรรมในหองเรียนและทัศน
ศึกษาแหลงเรียนรู

105,000

-

-

รอยละ 80 ของ
นักเรียนมีทักษะดาน
การสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ

ผูเขารวมกิจกรรมอยางนอย 200 คน

กองการศึกษา

นักเรียน/เยาวชนมีความ กองการศึกษา
เขาใจและไดตระหนัก
ในการเรียนการสอนกับ
วิทยากรชาวตางประเทศ

5 โครงการอุดหนุนโครงการพัฒนา เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ศักยภาพการเรียนรูของโรงเรียน ทางการเรียนที่สูงขึ้น
บานทาเรือ
เพื่อใหเยาวชน/นักเรียนไดรับ
ประสบการณ=ตรงในการเรียนรู
จากวิทยากรทองถิ่น ฝYกทักษะ
ในการสนทนาภาษาอังกฤษกับ
ชาวตางชาติ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองการศึกษา

เยาวชน/นักเรียนไดรับ กองการศึกษา
ความรูและ
ประสบการณ=ตรงจาก
วิทยากรชาวตางประเทศ
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แนวทางที่ ๑ ส0งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให+แก0โรงเรียนสังกัดองค)กรปกครองส0วนท+องถิ่นและโรงเรียนในเขตพืนที่และการจัดซื้อจัดจ+างครุภัณฑ)ตลอดจนการก0อสร+างระบบโครงการสร+าง
พื้นฐานระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการต0าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข+อกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
ผลลัพท=ที่
เป>าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค=
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดวาจะไดรับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
จัดอบรม/สัมนาทั้งในโรงเรียน นอก
7 อุดหนุนโครงการพัฒนาครูสงครู - เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ จากการฝYกอบรมตามความถนัด สถานศึกษา
พอเพียงแกโรงเรียนบานมาหนิก และวิชาที่รับผิดชอบ

70,000

-

-

ครูรอยละ 100 มีการ
พัฒนาวิชาชีพครูตาม
ความถนัด

650,000

-

-

จํานวนเครื่องเลนสนาม โรงเรียนมีเครื่องเลน
เพียงพอตอผูเรียนและ สนามทีเ่ พียงพอตอ
มีมาตรฐาน
นักเรียนและมีเครื่อง
เลนที่ไดมาตรฐาน

กองการศึกษา

ตามความจําเปEนและเหมาะสม
1,000,000
(ซอมแซมอาคารเรียนและโรงเรียนให
มีสภาพพรอมใชงาน)

-

-

ความสําเร็จของการ
ซอมแซมอาคาร

กองการศึกษา

-

-

เครื่องดนตรีที่มีมาตรฐาน โรงเรียนอนุบาลศรี
กองการศึกษา
สุนทรมีเครื่องดนตรีเม
โลเดียนสําหรับสรางวง
ดนตรีใหแกนักเรียน

- เพื่อใหครูพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให
สูงขึ้น
8 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
ประจําโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

เพื่อเพิ่มพัฒนาการดานรางกาย จัดซื้อเครื่องเลนสนามสําหรับนักเรียน
และใหนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
โรงเรียนมีเครื่องเลนสนามที่มี
มาตรฐาน

9 โครงการปรับปรุง ซอมแซมอาคาร เพื่อใหอาคารเรียนใชงานได
เรียนหลังเกาโรงเรียนอนุบาลศรี อยางมีประสิทธิภาพ
สุนทร
10 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี
เมโลเดียน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีเมโลเดียน เครื่องดนตรีเมโลเดียนครบวง 1 ชุด
สําหรับนักเรียน

200,000

ครูมีการพัฒนาตนเอง กองการศึกษา
ในดานการสอนและ
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนสูงขึ้น

อาคารเรียนสามารถใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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แนวทางที่ ๑ ส0งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให+แก0โรงเรียนสังกัดองค)กรปกครองส0วนท+องถิ่นและโรงเรียนในเขตพืนที่และการจัดซื้อจัดจ+างครุภัณฑ)ตลอดจนการก0อสร+างระบบโครงการสร+าง
พื้นฐานระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการต0าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข+อกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕๕8
เป>าหมาย
ผลลัพท=ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค=
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดวาจะไดรับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
11 โครงการสรางโรงจอดรถ

- เพื่อจัดสรางโรงจอดรถแก
สถานศึกษามีที่จอดรถ 1 หลัง
ผูปกครองและผูมาติดตอราชการ

12 โครงปรับปรุงภูมิทัศน=บริเวณ
อาคารเรียนและบริเวณรอบ
อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรี
สุนทรและศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศน=บริเวณลานดานหนา
ที่นาอยู นาเรียน สราง
อาคารเรียนและรอบนอกอาคารเรียน
ภาพลักษณ=ที่ดีแกโรงเรียน
อยางนอย 1 จุด

13 โครงการติดตั้งผามานและอุปกรณ= 1.เพื่อป>องกันแสงแดดและลด ติดตั้งผามานภายในอาคารเรียน
บริเวณอาคารเรียนหลังใหม
อุณหภูมิของหองเรียน
ทัง้ หมด
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
2.เพื่อใหหองเรียนมีสภาพพรอม
ใชงานเหมาะกับการจัดการเรียน
การสอน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

250,000

-

ความสําเร็จของโครงการ สถานศึกษามีที่จอดรถที่ กองการศึกษา
เปEนระเบียบ

500,000

-

-

ความสําเร็จของการ
ปรับปรุงภูมิทัศน=

เพื่อใหโรงเรียนมี
สภาพแวดลอมที่นาอยู
นาเรียนสราง
ภาพลักษณ=ที่ดีแก
โรงเรียน

200,000

-

-

ความสําเร็จของการ
ติดตั้งผามาน

- อุณหภูมิหองเรียนลดลง กองการศึกษา
- อาคารเรียนมีสภาพ
พรอมใชงาน

กองการศึกษา
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แนวทางที่ ๑ ส0งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให+แก0โรงเรียนสังกัดองค)กรปกครองส0วนท+องถิ่นและโรงเรียนในเขตพืนที่และการจัดซื้อจัดจ+างครุภัณฑ)ตลอดจนการก0อสร+างระบบโครงการสร+าง
พื้นฐานระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการต0าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข+อกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
ผลลัพท=ที่
เป>าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค=
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
14 โครงการปรับปรุงจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทร

1.เพื่อใชเปEนอุปกรณ=สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
2.เพื่อใหดําเนินการจัดการเรียน
การสอนและปฏิบัติงานเปEนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อใหนักเรียนมีวัสดุและ
อุปกรณ=การเรียนในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอยาง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้
ครุภัณฑ)สํานักงาน
1.เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
2.โทรศัพท= จํานวน 7 เครื่อง
3.โต]ะทํางาน จํานวน 3 ชุด
4.ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ)สํานักงาน
5.โพเดียม จํานวน 2 ตัว
6.ตูโทรศัพท=สาขา จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ)การศึกษา
1.โต]ะนักเรียน จํานวน 20 ชุด
2.เกาอี้นักเรียน จํานวน 70 ชุด
3.โต]ะอาหาร จํานวน 10 ชุด
4.ตูเก็บสื่ออุปกรณ=การเรียน 10 ชุด
5.ชั้นวางหนังสือ จํานวน 5 ชุด

865,500

12,000
7,000
16,500
30,000

-

-

ประสิทธิภาพของ
อุปกรณ=ในการ
ปฏิบัติงาน การจัดการ
เรียนการสอน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรียนอนุบาลศรี
กองการศึกษา
สุนทร มีวัสดุอุปกรณ=ที่
ทันสมัยเอื้อตอการเรียน
การสอนและเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานดาน
การสอน

20,000
100,000
80,000
56,000
65,000
100,000
20,000
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แนวทางที่ ๑ ส0งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให+แก0โรงเรียนสังกัดองค)กรปกครองส0วนท+องถิ่นและโรงเรียนในเขตพืนที่และการจัดซื้อจัดจ+างครุภัณฑ)ตลอดจนการก0อสร+างระบบโครงการสร+าง
พื้นฐานระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการต0าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข+อกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เป>าหมาย
ผลลัพท=ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค=
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดวาจะไดรับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
ครุภัณฑ)ดับเพลิง
1.ถังดับเพลิง จํานวน 10 ถัง
ครุภัณฑ)งานบ+านงานครัว
1.เครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 1 หัวก]อก
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ)อื่น ๆ
1.โต]ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)
1.เครื่องคอมพิวเตอร=ชนิดพกพา
จํานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องคอมพิวเตอร=ชนิดตั้งโต]ะ
จํานวน 2 เครื่อง
3.เครื่องสํารองไฟ จําวน 2 เครื่อง
4.เครื่องพิมพ=เลเซอร=สี จํานวน 1
เครื่อง
ครุภัณฑ)โฆษณาและเผยแพร0
3.กลองถายภาพนิ่ง พรอมอุปกรณ=
จํานวน 1 ชุด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

50,000
16,000

20,000
25,000
50,000
7,000
30,000

30,000
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แนวทางที่ ๑ ส0งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให+แก0โรงเรียนสังกัดองค)กรปกครองส0วนท+องถิ่นและโรงเรียนในเขตพืนที่และการจัดซื้อจัดจ+างครุภัณฑ)ตลอดจนการก0อสร+างระบบโครงการสร+าง
พื้นฐานระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการต0าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข+อกฎหมายที่กําหนด
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เป>าหมาย
ผลลัพท=ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค=
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดวาจะไดรับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

15 โครงการกอสรางลานกีฬาและ
นันทนาการพรอมหลังคาคลุม

ครุภัณฑ)การเกษตร
1.เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย
จํานวน 1 เครื่อง
2.Springer ฉีดน้ําพรอมติดตั้ง
ครุภัณฑ)ก0อสร+าง
1.สวานไฟฟ>า จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ)ไฟฟKาและวิทยุ
1.วิทยุเทป จํานวน 2 เครื่อง
2.โทรทัศน=สี จํานวน 2 เครื่อง
3.เครื่องDVD/VCD จํานวน 3 เครื่อง
4.ขาตั้งไมล=แบบยืน จํานวน 1 อัน
เพื่อสงเสริมพัฒนาการดาน
-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและ
รางกาย สติปjญญา อารมณ=
ศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก
และสังคม ของเด็กนักเรียน เพื่อ -กอสรางลานกีฬาและนันทนาการ
ใหนักเรียนมีลานกีฬาและนันทนา พรอมหลังคาคลุม จํานวน 1 แหง
การที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับ
ผูเรียน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

20,000
20,000
3,500
10,000
50,000
18,000
5,000
3,000,000

-

ความสําเร็จของโครงการ -นักเรียนมีพัฒนาการ
กองการศึกษา
ดานรางกาย สติปjญญา
อารมณ= และสังคมที่ดี
-นักเรียนมีลานกีฬาและ
นันทนาการที่ปลอดภัย
และมีความสุขกับการ
ออกกําลังกาย
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แนวทางที่ 2 สนับสนุนให+มีระบบสร+างขวัญและกําลังใจแก0ครู อาจารย) และบุคลากรทางการศึกษา โดยอาจจัดทําในรูปของกองทุนการให+รางวัลดีเด0น รางวัลเชิดชูเกียรติ ตามระเบียบข+อกฎหมายที่กําหนด

แนวทางที่ ๓ สนับสนุนใหมีการพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย= และผูดูแลเด็ก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค=

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพท=ที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑ โครงการฝYกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกครูและ
ดูงานของครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานอยาง
นอย ปGละ ๑ ครั้ง

๒ โครงการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

เขารวมกิจกรรมอยางนอย ปGละ ๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของครูมี ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษา
ทักษะในการปฏิบัติงาน ศึกษามีความรูเพิ่มมาก
ขึ้น

เพื่อใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดเขารวมกิจกรรมที่กรม
สงเสริมฯจัด

๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของครูมี ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษา
ทักษะในการปฏิบัติงาน ศึกษามีความรูเพิ่มมาก
ขึ้น

แนวทางที่ 4 สนับสนุนใหความรวมมือ ระหวางสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียน ตามศักยภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค=

๑ โครงการประชุมผูปกครอง
เพื่อประชุมผูปกครองเกี่ยวกับ
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและ
นโยบายดานการศึกษา และ
ศูนย=พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีสุนทร อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชุมอยางนอย 2 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
๒๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด (KPI)

๖๐,๐๐๐ รอยละ 80 ของ
ผูปกครองทราย
นโยบายของการจัด
การศึกษาและแนวทาง
ปฏิบัติของสถานศึกษา

ผลลัพท=ที่
คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลทางดาน
การศึกษาและดนอื่นๆ
ของเทศบาลฯ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร)ที่ ๒ การพัฒนาด+านการศึกษา
แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค=

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ เรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
- จัดกิจกรรมอยางนอยปGละ 1ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับปฐมวัย - จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเด็ก
ปฐมวัยโดยวิทยากรชาวตางประเทศ

๒ โครงการประกวดมารยาทไทย

เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ
จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค=

- จัดกิจกรรมอยางนอยปGละ 1 ครั้ง
- จัดประกวดมารยาทไทยแกนักเรียน
- จัดกิจกรรมอบรมครู เพื่อสอน
มารยาทไทย
- ผูเขารวมกิจกรรมอยางนอย 100
คน

3 โครงการจัดงานวันพอและวันแม นักเรียนไดระลึกถึงบุญคุณของ - จัดกิจกรรมอยางนอยปGละ 1 ครั้ง
แหงชาติโรงเรียนอนุบาลและ
พอ-แม นักเรียนไดแสดงออกถึง - ผูเขารวมกิจกรรมอยางนอย 100
ศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก
ความรัก ความอบอุนในครอบครัว คน
- จัดกิจรรมถวายพระพร
- จัดกิจกรรมนิทรรศการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ นักเรียนรอยละ 80 มี
ทักษะในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ความพึง
พอใจตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ

ผลลัพท=ที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ กองการศึกษา
การเรียนภาษาอังกฤษ
และสามารถนําความรู
ไปตอระดับที่สูงขึ้นได

๒๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐ นักเรียนรอยละ 98 มี
สัมมาคารวะมีความ
สุภาพเรียบรอย

ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค=

กองการศึกษา

๓๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐ รอยละความสําเร็จของ นักเรียนระลึกใน
โครงการ
พระคุณผูเปEน พอ-แม
และเห็นความสําคัญ
ของวันพอ-วันแม
แหงชาติ

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร)ที่ ๒ การพัฒนาด+านการศึกษา
แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

โครงการ

4 โครงการเขาคายภาคฤดูรอน

วัตถุประสงค=
เพื่อใหนักเรียน/เยาวชน ไดใช
เวลาวางใหเปEนประโยชน=ใน
ระหวางปmดภาคเรียน

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมอยางนอย 1 กิจการ
- นักเรียนเยาวชนในพื้นที่ตําบลศรี
สุนทร

- จัดกิจกรรมเขาตายคอมพิวเตอร=
- จัดกิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ
- จัดกิจกรรมเขาคายกีฬา
- จัดกิจกรรมเขาคายศิลปะ
- จัดกิจกรรมเขาคายนาฏศิลปn
- จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัด สนับสนุนคาใชจายในการจัดศึกษา
๕ โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษา ตั้งแตระดับ
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ตั้งแต
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุบาล 1-3
๖ โครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการของโรงเรียนและศูนย=
พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพท=ที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ เยาวชนรอยละ 80 ที่
เขารวมกิจกรรมไดใช
เวลาชวงปmดภาคเรียนให
เปEนประโยชน=โดยเลือก
เรียนตามที่ตนเองสนใจ
และถนัด

นักเรียน/เยาวชน ไดใช กองการศึกษา
เวลาวางใหเปEน
ประโยชน=ในระหวางปmด
ภาคเรียน โดยรวม
กิจกรรมตามความ
เหมาะสม

๓๔๐,๓๗๕ 680,250 1,021,125 นักเรียน 100 %
ไดรับการสนับสนุน
ดานการจัดการศึกษา

นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทร ไดรับ
คาใชจายในการศึกษา

- สงเขาแขงขัน อยางนอย 1 รายการ ๑๕๐,๐๐๐ 300,000 450,000 นักเรียน รอยละ 50
ไดรวมแขงขันทักษะ
- จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ
ทางวิชาการ
นักเรียนใน ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทร

กองการศึกษา

- นักเรียนมีประสบการณ= กองการศึกษา
- ครูไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู ดานวิชาการ
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แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

โครงการ

๗ โครงการวันไหวครูของโรงเรียน
และศูนย=พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทร

วัตถุประสงค=
เพื่อใหผูเรียนระลึกถึงพระคุณ
ของครู

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพท=ที่
คาดวาจะไดรับ

จัดกิจกรรมปGละ 1 ครั้ง กิจกรรมพิธี
ไหวครูของศูนย=พัฒนาเด็กเล็กฯและ
โรงเรียนอนุบาล

๒๐,๐๐๐ 40,000

60,000 นักเรียน 100 %
ระลึกถึงพระคุณครู

- จัดกิจกรรม อยางนอยปGละ 1 ครั้ง
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมอยางนอย
50
- จัดคน
กิจกรรมดานอาหาร,ดาน
ผลิตภัณฑ=ทองถิ่น การละเลนตาง ๆ
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณี
วันสงกรานต= ประเพณีถือศีลกินผัก
ประเพณีลอยกระทง เปEนตน
จัดกิจกรรมวันเขาพรรษา,นํานักเรียน
เขาวัดทําบุญตักบาตร และถวาย
เทียนพรรษา นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทรและศูนย=พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลศรีสุนทร

๓๐,๐๐๐ 60,000

90,000 นักเรียนรอยละ 85
นักเรียนรูจักวัฒนธรรม กองกอารศึกษา
รูจักวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปjญญา
ประเพณีและภูมิปjญญา ทองถิ่นของตน
ทองถิ่น

๑๐ โครงการนําเด็กนักเรียน ครู และ ใหนักเรียนไดมีประสบการณ=การ นํานักเรียนของศพด.และโรงเรียน
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดู จริงนอกหองเรียน
อนุบาลศรีสุนทรไปศึกษาดูงานแหลง
งานแหลงเรียนรู
เรียนรูอยางนอย ปGละ 1 ครั้ง

๓๐,๐๐๐ 60,000

๘ โครงการสงเสริมภูมิปjญญาและ เพื่อใหนักเรียนรูจักวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นสําหรับ ประเพณีและภูมิปjญญาทองถิ่น
เด็กปฐมวัย

๙ โครงการถวายเทียนพรรษา

ใหนักเรียนนไดเห็นความสําคัญ
ของวันเขาพรรษา

๒,๐๐๐

4,000

6,000 นักเรียนรอยละ 80
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของวัน
เขาพรรษา

นักเรียนมีความกตัญqู
กตเวทีตอครู รูหนาที่
ของตนเอง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนมีศีลธรรมอันดี
งามและสืบทอด
พระพุทธศาสนา

90,000 รอยละ 90 ของ
นักเรียนไดเรียนรู
นักเรียนมีประสบการณ= ประสบการณ=นอก
การเรียนรูนอกหองเรียน หองเรียน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค=

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๑ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
อาหารเสริม(นม) แกเด็กนักเรียน
ในศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก,สถานรับ
เลี้ยงเด็กบานทาเรือและโรงเรียน
ในเขตพื้นที่และโรงเรียนสังกัด
องค=กรปกครองสวนทองถิ่น

- เพื่อใหเด็กไดมีสุขภาพที่ดี
- เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารกลางวันที่มี
ประโยชน=ลดภาวะทุกโภชนาการ

สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหาร
เสริม (นม) ใหแกนักเรียนในเขตพื้นที่
จํานวน 4 โรงเรียนและโรงเรียนใน
สังกัดองค=กรปกครองสวนทองถิ่น

๑๒ โครงการสอนวายน้ําสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการ
นักเรียนทุกคนสามารถวายน้ําได
สมวัยครบทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน
รางกาย ดานสังคม ดานอารมณ=
และดานสติปjญญา

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
๗,๓๕๘,๗๖๐

-

-

ตัวชี้วัด (KPI)
นักเรียนทุกคนไดรับ
การสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

ผลลัพท=ที่
คาดวาจะไดรับ
- เด็กมีสุขภาพดีและ
ไดรับสารอาหาร
ครบถวน ตามหลัก
โภชนาการตามวั
- เด็กนักเรียนมีสยุขภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

อนามัยสมบูรณ=และ
แข็
-เด็งกแรง
มีรางกายสมบูรณ=
แข็งแรงมีพัฒนาการ
ตามวัยอยางเหมาะสม

- เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กใหมี
พลานามัยสมบูรณ=แข็งแรงไดรับ
สารอาหารอยางครบถวน
เหมาะสม
๑๕๐,๐๐๐ 300,000

450,000 รอยละ 90 ของผูเรียน ผูเรียนมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษา

มีพัฒนาการสมวัย
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แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับกอนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค=

เป>าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๓ โครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียน

1 เพื่อสงเสริมกิจกรรมตาม
ความถนัด ความสนใจใหแก
นั2กเพื
เรี่อยนชวยเสริมสราง
ความสามารถพิเศษใหแกนักเรียน
3 เพื่อชวยลดภาวะการเรงรีบ
ของผูปกครองนักเรียนในชวงหลัง
เลิกงาน

1 นักเรียนรอยละ 70 ไดทํากิจกรรม
ตามถนัดและสนใจ
2 นักเรียนมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะดาน

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําหลักสูตร การจัดแผน
ของสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให
มีประสิทธิภาพ

จัดอบรมอยางนอย 2 ครั้ง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
๒๐๐,๐๐๐ 400,000

600,000

ตัวชี้วัด (KPI)
1 นักเรียนรอยละ 70
ไดทํากิจกรรมตามความ
ถนั
2 ดนัและสนใจ
กเรียนรอยละ 70
มีความสามารถพิเศษ
เฉพาะดาน

100,000 200,000 300,000 หลักสูตรสถานศึกษา
และแผนพัฒนา

ผลลัพท=ที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1 นักเรียนไดทํา
กองการศึกษา
กิจกรรมตามความถนัด
และสนใจ
2 นักเรียนของโรงเรียน
มีความสามารถพิเศษ
ดานตาง
ๆ ชุมชน มี
3 ผูปกครอง
ความพึงพอใจตอการ
จัดการศึกษา
ครูมีแผนพัฒนาการ
ศึกษาและจัดการศึกษา
สอดคลองกับหลักสูตร

กองการศึกษา
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