แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕62)
เทศบาลตาบลศรีสนุ ทร
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่ คงปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพืนที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนา จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เด็ก และทาให้เด็กมีความกล้า
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
แสดงออกรู้จักบทบาทและหน้าที่ของ
- จัดกิจกรรมการตอบคาถามของเด็ก
ตน
- จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
300,000

600,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

900,000 เพื่อให้เด็กกล้าแสดง
ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กอง
ออกและร่วมกิจกรรม
กิจกรรมเกิดความพึงพอใจ การศึกษา
เด็กสร้างความรู้ในบทบาท ภาพรวมโครงการ/กิจกรรม
หน้าที่

- จัดกิจกรรมทาซุ้มกิจกรรมการละเล่น
2 โครงการอุดหนุนการสอนทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน

- ครูบคุ ลากรในโรงเรียนและนักเรียน

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที 3

และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ ให้กบั นักเรียน
สื่อสารให้แก่โรงเรียนวัดศรีสุนทร - เพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยา
ศาสตร์คณิตศาสตร์ และ ภาษา
(มิตรภาพ 15)
อังกฤษ

484,000

-

-

นักเรียนร้อยละ 80 มีความ 1.นักเรียน ครูบคุ ลากร
ชื่นชอบ และสนใจเรียน

ในโรงเรียนมีพฒ
ั นาการ

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ด้านการสื่อสารภาษา
และคณิตศาสตร์
อังกฤษ
2.นักเรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการทางวิทยา
ศาสตร์และคณิตศาสตร์

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60 ๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพท์ที่
(บาท) (บาท)
(บาท)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล เทศบาล
เทศบาล
3 โครงการอุดหนุนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเรือ

เพื่อให้นกั เรียนได้รับประสบการณ์
จัดกิจกรรมในห้องเรียนและทัศนศึกษา
ตรงในการเรียนรู้จากวิทยากรฝึก
แหล่งการเรียนรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษกับ น้อย 230 คน
ชาวต่างชาติ

4 โครงการอุดหนุนค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อให้นกั เรียนได้รับประสบการณ์
จัดกิจกรรมในห้องเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"สนุกกับภาษามีความกล้าในการใช้ ตรงจากการเรียนรู้และมีทกั ษะในการ อย่างน้อย 60 คน
ภาษาอังกฤษ" ให้แก่โรงเรียนบ้าน ใช้ภาษาอังกฤษ
ลิพอน

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่อให้อาคารเรียนใช้งานได้อย่างมี
เรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ประสิทธิภาพ

ตามความจาเป็นและเหมาะสม(ซ่อมแซม
อาคารเรียนและโรงเรียนให้มสี ภาพพร้อม
ใช้งาน)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

100,000

-

-

ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี นักเรียนได้รับความรู้และ
ทักษะด้านการสื่อสาร
ประสบการณ์ตรงจาก
ภาษาต่างประเทศ
วิทยากรชาวต่างประเทศ

กอง
การศึกษา

80,000

-

-

ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี นักเรียนได้รับความรู้และ
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ตรงจากการ
เพื่อการสื่อสาร
เรียนรู้และมีทกั ษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ

กอง
การศึกษา

200,000

-

-

กอง
ความสาเร็จของการซ่อมแซม นักเรียนร้อยละ 80
อาคาร
มีความพึงพอใจต่อสถานที่ การศึกษา

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพท์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

100,000

-

-

กอง
เครื่องดนตรีที่ได้มาตรฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
การศึกษา
เครื่องดนตรีเมโลเดียน
สาหรับสร้างวงดนตรีให้
แก่นกั เรียน

เครื่องทาน้าเย็น ขนาด 1 หัวก๊อก
7 โครงการจัดซือ้ เครื่องทาน้าเย็น เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรมี
เครื่องทาน้าเย็นสาหรับบริการนักเรียน จานวน 2 เครื่อง
และประชาชนผู้มาติดต่อ

32,000

-

-

กอง
เครื่องทาเย็นที่ได้มาตรฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
การศึกษา
เครื่องทาน้าเย็นสาหรับ
บริการนักเรียนและประชาชน
ติดต่อ

8 โครงการจัดซือ้ หัว springer
ฉีดน้าพร้อมสาย

เพื่อให้รร.อนุบาลศรีสุนทรมีspringer จัดซือ้ หัวspringer ฉีดน้า จานวน 10 ชุด
สาหรับฉีดน้าต้นไม้
พร้อมสาย

20,000

-

-

Springer ฉีดน้าที่ได้มาตรฐานรร.อนุบาลฯมีอปุ กรณ์เครื่อง กอง
การศึกษา
มือเครื่องใช้เพียงพอ

9 โครงการจัดซือ้ โต๊ะไฟเบอร์

เพื่อให้รร.อนุบาลศรีสุนทรมีอปุ กรณ์ โต๊ะไฟเบอร์ จานวน 10 ตัว
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

30,000

-

-

โต๊ะไฟเบอร์ที่ได้มาตรฐาน รร.อนุบาลฯามีโต๊ะไฟเบอร์

6 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี
เมโลเดียน

เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรมี
เครื่องดนตรีเมโลเดียน
อุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

กอง
สาหรับจัดกิจกรรมการเรียน การศึกษา
การสอน

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพท์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
10 โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

เพื่อให้รร.อนุบาลฯ มีอปุ กรณ์ในการ เก้าอีพ้ ลาสติก จานวน 100 ตัว
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

11 โครงการจัดซือ้ โพเดียม

เพื่อให้รร.อนุบาลฯ มีอปุ กรณ์ในการ โพเดียม จานวน 2 ตัว
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

12 โครงการติดตัง้ ตูส้ าขาโทรศัพท์

เพื่อให้รร.อนุบาลฯ มีอปุ กรณ์ในการ ตูส้ าขาโทรศัพท์ จานวน 1 ชุด
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

13 โครงการจัดซือ้ โทรทัศน์สีจอLED เพื่อให้รร.อนุบาลฯ มีอปุ กรณ์ในการ โทรทัศน์สี จอ LED จานวน 2 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเพียง ไม่นอ้ ยกว่า 40 นิว้
พอและมีประสิทธิภาพ

35,000

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

เก้าอีท้ ี่ได้มาตรฐาน

รร.อนุบาลฯมีเก้าอีส้ าหรับ กอง
จัดกิจกรรมการเรียนการ การศึกษา
สอน

20,000

-

-

โพเดียมที่ได้มาตรฐาน

รร.อนุบาลฯ มีโพเดียม
สาหรับจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

กอง
การศึกษา

100,000

-

-

ตูส้ าขาโทรศัพท์ที่ได้
มาตรฐาน

รร.อนุบาลฯ มีอปุ กรณ์

กอง
การศึกษา

34,000

-

-

โทรทัศน์สีที่ได้มาตรฐาน

รร.อนุบาลฯ มีอปุ กรณ์
สาหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพียงพอ

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพท์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
14 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น
DVD/VCD

โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
กอง
มีอปุ กรณ์สาหรับจัด
การศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอ
โรงเรี
ยนอนุบาลศรีสุนทร
กอง
มีอปุ กรณ์สาหรับจัด
การศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอ

เครื่องเล่น DVD/VCD จานวน 3 เครื่อง

18,000

-

-

เครื่องเล่น DVD/VCD
ที่ได้มาตรฐาน

เครื่องเสียง จานวน 1 ชุด

50,000

-

-

เครื่องเสียงที่ได้มาตรฐาน

16 โครงการจัดซื้อกระดิ่งเตือนเวลา เพื่อให้รร.อนุบาลฯ มีอปุ กรณ์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

กระดิ่งเตือนเวลา จานวน 1 ชุด

10,000

-

-

กระดิ่งที่ได้มาตรฐาน

โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
กอง
มีอปุ กรณ์สาหรับจัด
การศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอ

17 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สาหรับเด็ก
อนุบาลฯ

จัดซื้อเก้าอี้สาหรับเด็กอนุบาลฯ (เก้าอี้
โฟเมก้า) จานวน 50 ตัว

20,000

-

-

จัดซื้อเก้าอี้ที่ได้มาตรฐาน

โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
กอง
มีอปุ กรณ์สาหรับจัด
การศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอ

15 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง

เพื่อให้รร.อนุบาลฯ มีอปุ กรณ์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้รร.อนุบาลฯ มีอปุ กรณ์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้รร.อนุบาลฯ มีอปุ กรณ์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพท์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 1.เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
อาคารเรียนและบริเวณรอบอาคาร มีบรรยายที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและ
เรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.เพื่อให้คณะครู นักเรียนมีสถานที่

บริเวณรอบๆอาคารเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน

1,500,000

-

-

ความสาเร็จของการปรับปรุง 1.เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพ
กอง
ภูมิทัศน์
แวดล้อมที่ดีมีบรรยายที่เอื้อต่อ การศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.เพื่อให้คณะครู นักเรียน

เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆในห้อง
เรียนและนอกห้องเรียนอย่างมี
ความสุข

19 โครงการก่อสร้างห้องอาบน้า
แต่งตัวนักเรียน

เพื่อสร้างห้องอาบน้าแต่งตัว
สาหรับนักเรียนชาย / หญิง

20 โครงการเช่าบูชาและสร้าง
เพื่อให้นกั เรียนมีสมาธิในการเรียน
พระพุ
ทธรูปหลวงพ่
จัดทาฐานพระพุ
ทธรูอปโสธรพร้อม และไว้บชู าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

มีสถานที่เพียงพอในการจัด
กิจกรรมต่างๆในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนอย่าง
มีความสุข

สร้างห้องอาบน้าแต่งตัวสาหรับนักเรียน
ชาย / หญิง

800,000

ประดิษฐานพระพุทธรูป จานวน 1 องค์

-

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

-

400,000

-

กอง
นักเรียนมีหอ้ งอาบน้าไว้ใช้ นักเรียนชาย/หญิงมีความ
อาบน้าและแต่งตัว
เป็นสุภาพเรียบร้อยในการ การศึกษา
แต่งตัวนักเรียน

-

บุคลากรและนักเรียนมีที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ

บุคลากรและนักเรียน
กอง
มีพระพุทธรูปไว้สักการะ การศึกษา
ไว้บชู าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงการสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพท์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

21 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
3 ชั้น จานวน 1 หลัง

- เพื่อให้มสี ถานศึกษาเพียงพอต่อ
- ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 3 ชั้น
นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จานวน 1 หลัง ปลอดภัยได้มาตรฐาน
และได้มาตรฐานในการก่อสร้าง
ปลอดภัยแก่นกั เรียน ผู้ปกครอง
ผู้มาติดต่อและครูผู้สอน

-

12,000,000

-

นักเรียนในเขตตาบลศรีสุนทร - อาคารเรียนแบบ 3 ชั้น
มีสถานศึกษาเพียงพอ
ได้มาตรฐานปลอดภัยให้
แก่นกั เรียน ผู้ปกครอง
ผู้มาติดต่อและครูผู้สอน

กอง
การศึกษา

22 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเดินโรงเรียนอนุบาลฯ

- เพื่อให้มสี ถานศึกษาเพียงพอต่อ
- ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียน
นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร อนุบาลฯ ปลอดภัยได้มาตฐาน
และได้มาตรฐานในการจัดทาหลังคา
ปลอดภัยแก่นกั เรียน ผู้ปกครอง
ผู้มาติดต่อและครูผู้สอน

500,000

-

-

-นักเรียนมีความพึงพอใจ - ผู้ปกครองมีความพึงพอ
ร้อยละ 80
ใจสถานที่เรียนและผู้มา
- ผู้ปกครองมีความพีงพอใจ ติดต่อและครูผู้สอน
สถานที่เรียนร้อยละ 80

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๓ สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย์ และผู้ดแู ลเด็ก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูและ
ดูงานของครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานอย่างน้อย ปี
ละ ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
๓๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 ของครูมที กั ษะ ครูและบุคลากรทางการ
ในการปฏิบตั งิ าน
ศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

แนวทางที่ 4 สนับสนุนให้ความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ
ที่

โครงการ

๑ โครงการประชุมผูป้ กครอง
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลศรีสุนทร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อประชุมผูป้ กครองเกีย่ วกับ
นโยบายด้านการศึกษา และอืน่ ๆ
ที่เกีย่ วข้อง

ประชุมผูป้ กครองอย่างน้อย 2 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด (KPI)

๑๕,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ
ผูป้ กครองทราบนโยบาย
ของการจัดการศึกษาและ
แนวทางปฏิบตั ขิ อง
สถานศึกษา

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับทราบ
กอง
ข้อมูลทางด้านการศึกษา การศึกษา
และด้านอืน่ ๆ ของ
เทศบาลฯ

แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ตัง้ แต่ระดับปฐมวัย

- จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีการศึกษา
- จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเด็ก
ปฐมวัยโดยวิทยากรชาวต่างประเทศ

๒ โครงการประกวดมารยาทไทย

เพื่อให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพ จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

- จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดประกวดมารยาทไทยแก่นกั เรียน
- จัดกิจกรรมอบรมครู เพื่อสอนมารยาท
ไทย
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 100
คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
๓๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด (KPI)

๖๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ความพึง
พอใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี อ่
การเรียนภาษาอังกฤษ
และสามารถนาความรู้
ไปต่อระดับที่สูงขึน้ ได้

กอง
การศึกษา

๘๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม
สัมมาคารวะมีความสุภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่
เรียบร้อย
พึงประสงค์

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

3 โครงการจัดงานวันพ่อและวัน
แม่แห่งชาติโรงเรียนอนุบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลศรีสุนทร

นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของพ่อ - - จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
แม่ นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก - ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเด็ก / นักเรียนและ
ความอบอุน่ ในครอบครัว
ผูป้ กครอง

๓๐,๐๐๐

4 โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน

เพื่อให้นกั เรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น จัดกิจกรรมจัด 1 ครั้ง / ปีการศึกษา
ประโยชน์ในระหว่างปิดภาคเรียน
- นักเรียนในพื้นที่ตาบลศรีสุนทร
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายกีฬา
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายนาฏศิลป์
- จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนา
จัดการบริหารศึกษาและโรงเรียน
เด็กเล็กตาบลศรีสุนทร
อนุบาลศรีสุนทร

๔๐๐,๐๐๐

๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

๖๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด (KPI)

๙๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80
ระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

นักเรียนระลึกในพระคุณ
ผูเ้ ป็น พ่อ-แม่ และเห็น
ความสาคัญของวันพ่อวันแม่แห่งชาติ

กอง
การศึกษา

๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้า นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้

กอง
การศึกษา

ร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลา
ช่วงปิดภาคเรียนให้เป็น
ประโยชน์โดยเลือกเรียน
ตามที่ตนเองสนใจและถนัด

๓๔๐,๐๐๐

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

680,000

1,200,000

เป็นประโยชน์ในระหว่าง
ปิดภาคเรียน โดยร่วม
กิจกรรมตามความ
เหมาะสม

ระดับความสาเร็จในการ การบริหารงานของ
เบิกจ่าย
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ที่

โครงการ

๖ โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของโรงเรียนอนุบาล
ศรีสุนทร และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลศรีสุนทร

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของโรงเรียนและศูนย์
เด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

- ส่งเข้าแข่งขัน อย่างน้อย 1 รายการ
- จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นักเรียนใน ศพด.และโรงเรียนอนุบาล
ศรีสุนทร
จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง กิจกรรมพิธีไหว้
ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทร

๑๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

40,000

60,000 นักเรียน 100 % ระลึก นักเรียนมีความกตัญญู
ถึงพระคุณครู
กตเวทีตอ่ ครู รู้หน้าที่
ของตนเอง

๘ โครงการส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาและ เพื่อให้นกั เรียนรู้จักวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่
ประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
สาหรับเด็กปฐมวัย

- จัดกิจกรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 50
คน
- จัดกิจกรรมด้านอาหาร,ด้านผลิตภัณฑ์
ท้องถิน่ การละเล่นต่าง ๆ ประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ ประเพณีวันสงกรานต์
ประเพณีถือศีลกินผัก ประเพณีลอย
กระทง เป็นต้น

๓๐,๐๐๐

60,000

90,000 นักเรียนร้อยละ 80รู้จัก นักเรียนรู้จักวัฒนธรรม
กอง
วัฒนธรรม ประเพณีและ ประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญา การศึกษา
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ท้องถิน่ ของตนและมีการ
อนุรักษ์เอาไว้

๙ โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
วันเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา,นานักเรียนเข้า
วัดทาบุญตักบาตร นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลศรีสุนทร

๒,๐๐๐

4,000

๗ โครงการวันไหว้ครูของโรงเรียน เพื่อให้นกั เรียนเรียนระลึกถึง
อนุบาลศรีสุนทร ศูนย์พัฒนา พระคุณของครู
เด็กเล็ก

เพื่อให้นกั เรียนได้เห็นความสาคัญ
ของวันเข้าพรรษา

300,000

450,000 นักเรียน ร้อยละ 50 ได้

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ

6,000 นักเรียนร้อยละ 80
ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของวัน
เข้าพรรษา

-นักเรียนมีประสบการณ์
กอง
- ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา
ด้านวิชาการ

นักเรียนมีศลี ธรรมอันดี
งามและสืบทอด
พระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐ โครงการนาเด็กนักเรียน ครู และ ให้นกั เรียนได้มปี ระสบการณ์จริงนอก นานักเรียนของศพด.และโรงเรียนอนุบาล
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดู ห้องเรียน
ศรีสุนทรไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อย่าง
งานแหล่งเรียนรู้
น้อย ปีละ 1 ครั้ง
๑๑ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
อาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โรงเรียน ในเขตพื้นที่ และ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- เพื่อให้เด็กได้มสี ุขภาพที่ดี
- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
รับประทานอาหารกลางวันที่มี
ประโยชน์ลดภาวะทุพโภชนาการ
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กให้มี
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม
(นม) ให้แก่นกั เรียน ในเขตพื้นที่จานวน
4 โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก

๑๒ โครงการสอนว่ายน้าสาหรับเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการสมวัยครบ เพื่อพัฒนาทักษะแก่เด็กนักเรียน
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
สังคม ด้านอารมณ์ และด้านสติปญ
ั ญา

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
๑๐,๐๐๐

20,000

๗,๗๙๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐

400,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

30,000 ร้อยละ 90 ของนักเรียน
มีประสบการณ์การเรียนรู้
นอกห้องเรียน
-

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์นอก
ห้องเรียน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

- นักเรียนทุกคนได้รับ
- เด็กมีสุขภาพดีและได้
กอง
การสนั
บ
สนุ
น
อาหารกลางวั
น
การศึ
กษา
สนับสนุนอาหารกลางวัน รับสารอาหารครบถ้วน
- นักเรียนทุกคนได้รับการ ตามหลักโภชนาการตามวัย
สนับสนุนอาหารเสริม(นม) - เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
- เด็กมีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงมีพฒ
ั นการตามวัย
อย่างเหมาะสม
600,000 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี ผู้เรียนมีพฒ
ั นาการสมวัย
กอง
พัฒนาการสมวัย
การศึกษา

แนวทางที่ ๖ จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ที่

โครงการ

๑๓ โครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามความถนัด 1 นักเรียนร้อยละ 70 ได้ทากิจกรรมตาม
ความสนใจให้แก่นกั เรียน
ถนัดและสนใจ
2 นักเรียนมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
2 เพื่อช่วยเสริมสร้าง ความสามารถ
พิเศษให้แก่นกั เรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
๕๐๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด (KPI)

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 1 นักเรียนร้อยละ 70 ได้ 1 นักเรียนได้ทากิจกรรม

ทากิจกรรมตามความถนัด
และสนใจ
2 นักเรียนร้อยละ 70 มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะ
ด้าน

3 เพื่อช่วยลดภาวะการเร่งรีบของ
ผู้ปกครองนักเรียนในช่วงหลังเลิกงาน
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การจัดทาหลักสูตร การจัดแผน
ของสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ตามความถนัดและสนใจ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

2 นักเรียนของโรงเรียนมี
ความสามารถพิเศษด้าน
ต่าง ๆ
3 ผู้ปกครอง ชุมชน มี
ความพึงพอใจต่อผลการ
เรียนของนักเรียน

จัดอบรมอย่างน้อย 2 ครั้ง

100,000

200,000

300,000 หลักสูตรสถานศึกษา
และแผนพัฒนา

ครูมแี ผนพัฒนาการ
ศึกษาและจัดการศึกษา
สอดคล้องกับหลักสูตร

กอง
การศึกษา

