2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕64)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 แหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมใหความรู
การบริหารจัดการทรัพยากร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูดานการ

จัดอบรมใหความรูในการจัดการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒๕61
(บาท)
เทศบาล
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
50,000

50,000

และทัศนศึกษาดูงานนักเรียน

2564
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

50,000 มีการจัดกิจกรรมใหความรูดาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางนอยปละ
1 ครั้ง

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-ผูเขารับการอบรมมีความรู

กอง
สาธารณสุข

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น

จํานวน 50 คน
2 โครงการคายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

นําเยาวชนเขาคายอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

จัดคายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํานวน 50 คน

100,000

100,000

100,000

100,000 -เยาวชนมีความรูความเขาใจ
ดานอนุรักษสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
รอยละ 80

3 โครงการจัดทํา EM Ball

เพื่อใหประชาชนรูจักใหการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จัดอบรมประชาชนในการปน EM
Ball เพื่อใสในแหลงน้ําเสียหรือ
ลําคลอง

50,000

50,000

50,000

50,000 -ประชาชนและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจดานอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น รอยละ80

-ผูเขารับการอบรมมีองค
ความรูเพิ่มขึ้นและสรางจิต
สํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ
-ผูเขารับการอบรมมีองค
ความรูเพิ่มขึ้นและสรางจิต
สํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

ผ.01
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

4 โครงการรณรงคการจัดเก็บ
ขยะ Big Cleaning Day

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จัดกิจกรรมรณรงคการจัดเก็บขยะและ
รักษาความสะอาดอยางนอย ปละ 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000 -พื้นที่ตําบลศรีสุนทรสะอาด
ปราศจากขยะรอยละ ๗๐

- ประชาชนในพื้นที่เห็น
ความสําคัญและเขามามี
สวนรวมในการทําความ
สะอาด

กอง
สาธารณสุข

5 โครงการปุยหมักชีวภาพ และ -เพื่ออบรมการทําน้ําหมักชีวภาพ
น้ําหมักชีวภาพจากขยะใน
ในครัวเรือน
ครัวเรือน
- เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน

ประชาชนในตําบลศรีสุนทร จํานวน 50
หลังคาเรือน

50,000

50,000

50,000

50,000 -ประชาชนสามารถลดจํานวน
ขยะในครัวเรือนไดรอยละ80

-ปริมาณขยะในครัวเรือน
ลดลง และประชาชนสามารถ
นําขยะมาใชประโยชนได

กอง
สาธารณสุข

6 โครงการริมทางสะอาดตา

-เพื่อใหพื้นที่ในเขตตําบลศรีสุนทรมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย

ตัดหญา 2 ขางถนนในเขตพื้นที่
ตําบลศรีสุนทร

7 โครงการเก็บกวาดถนนสาย

เพื่อลดปญหาขยะมูลฝอยที่ตกหลนสอง เก็บขยะสองขางทางบริเวณถนนเทพ
ขางถนนสายหลัก (เทพกระษัตรี) , ถนน กระษัตรี , ถนนศรีสุนทร
ศรีสุนทร

หลัก

-เพื่อใหพื้นที่ศรีสุนทรมีความสะอาด
ปราศจากขยะและปลูกจิตสํานึก
ของคนในชุมชน

1,200,000

1,200,000 1,200,000

1,200,000 -พื้นที่ในเขตตําบลศรีสุนทร
มีความสะอาดตาและมีภูมิทัศน
ที่สวยงาม รอยละ 80 ของ
พื้นที่ในเขตเทศบาล

พื้นที่ในเขตตําบลศรีสุนทร
มีความสะอาดตา และมี
ภูมิทัศนที่สวยงาม

กอง
สาธารณสุข

1,300,000

1,300,000 1,300,000

1,300,000 -ลดปญหาขยะมูลฝอยรอยละ

เกิดภูมิทัศนที่สวยงาม

กอง
สาธารณสุข

80 ของสองขางทางลงได

บริเวณสองขางทาง

ผ.01
แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

6,000,000

6,000,000 6,000,000

๒๕๖๔
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

8 โครงการจางเหมาเอกชน
จัดเก็บขยะ

-เพื่อใหชุมชนมีความสะอาด
-เกิดความรวดเร็วในการจัดเก็บขยะ

จางเหมาเอกชนในการจัดเก็บขยะจาก
ครัวเรือนไปกําจัด ณ เตาเผาขยะของ
เทศบาลนครภูเก็ต

9 โครงการคัดแยกขยะ

1.เพื่อใหเยาวชนรูคุณคาของสิ่งแวดลอม
2.เพื่อใหเยาวชนประยุกตใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่อใหเยาวชนเห็นคุณคาของตนเอง
และมีสวนรับผิดชอบอนุรักษสิ่งแวดลอม
ในชุมชน

1.เยาวชนมีความรูความเขาใจเรื่อง
การคัดแยกขยะที่ถูกตอง
2.เยาวชนมีจิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะและรักษาสิ่งแวดลอม
3.ปริมาณขยะลดนอยลง

500,000

500,000

500,000

500,000 - จัดกิจกรรมไมนอยกวา
ปละ 1 ครั้ง

10 โครงการฝกอบรมมัคคุเทศก
นอย

1. เพื่อฝกอบรมเด็กและเยาวชน
มีความรูในแหลงทองเที่ยวของตําบล
ศรีสุนทร
2. เพื่อใหเด็กแลเยาวชนมีความหวงแหน
แหนในทรัพยากรในการทองเที่ยวและ
ตระหนักถึงความสําคัญโบราณสถาน
ในพื้นที่

- ฝกอบรมใหแกเด็กมัคคุเทศกนอย
มีความรูเพิ่มและเล็งเห็นความสําคัญ
โบราณสถาน
- สงเสริมแหลงทองเที่ยวในตําบล
ศรีสุนทร

60,000

60,000

60,000

60,000 - จัดกิจกรรมไมนอยกวา
ปละ 1 ครั้ง

6,000,000 - ขยะจากครัวเรือนไดรับการ
จัดเก็บเพื่อไปกําจัด ณ เตาเผาฯ

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปริมาณขยะตกคางลดลง
ประชาชนเกิดความพอใจในการ
ใหบริการของเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุข

1.เยาวชนรูคุณคาของ
สิ่งแวดลอม
2.เยาวชนประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียง

กอง
สาธารณสุข

1.เด็กและเยาวชนมีความรู
ในแหลงทองเที่ยวของตําบล
ศรีสุนทร
2.เด็กและเยาวชนมีความหวง
แหนในทรัพยากรในการทองเที่ยว
และตระหนักถึงความสําคัญ
โบราณสถานในพื้นที่

สํานักปลัด

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕64)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาองคกรใหสามารถรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวสู มาตรฐานสากล
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

-เพื่อใหเด็กไดรวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
จัดกิจกรรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
และทําใหเด็กมีความกลาแสดงออกรูจักบทบาท - จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
และหนาที่ของตน
- จัดกิจกรรมการตอบคําถามของเด็ก
- จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
- จัดกิจกรรมทําซุมกิจกรรมการละเลน

300,000

300,000

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

เพื่อใหอาคารเรียนใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามความจําเปนและเหมาะสม (ซอมแซม
อาคารเรียนและโรงเรียนใหมีสภาพพรอม
ใชงาน)

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
อาคารเรียนและบริเวณรอบอาคาร
เรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ดีมีบรรยาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

บริเวณรอบๆอาคารเรียนเปนแหลงเรียนรู
นอกหองเรียนใหแกนักเรียน

200,000

1,500,000

200,000

-

300,000

200,000

-

๒๕๖๔
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

300,000 เพื่อใหเด็กกลาแสดง
ออกและรวมกิจกรรม
เด็กสรางความรูในบทบาท
หนาที่

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รอยละของผูเขารวมกิจกรรม
เกิดความพึงพอใจภาพรวม
โครงการ/กิจกรรม

กอง
การศึกษา

200,000 ความสําเร็จของการซอมแซม นักเรียนรอยละ 80 มีความ
อาคาร
พึงพอใจตอสถานที่

กอง
การศึกษา

-

ความสําเร็จของการปรับปรุง
ภูมิทัศน

1.เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพ
แวดลอมที่ดีมีบรรยายที่เอื้อตอ

2.เพื่อใหคณะครู นักเรียนมีสถานที่เพียงพอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ในการจัดกิจกรรมตางๆในหองเรียนและนอก

2.เพื่อใหคณะครู นักเรียน

หองเรียนอยางมีความสุข

มีสถานที่เพียงพอในการจัด
กิจกรรมตางๆในหองเรียน
และนอกหองเรียนอยางมี
ความสุข

กอง
การศึกษา

ผ.01
แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

4 โครงการกอสรางหองอาบน้ํา
แตงตัวนักเรียน

วัตถุประสงค
เพื่อสรางหองอาบน้ําแตงตัวสําหรับ
นักเรียนชาย / หญิง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สรางหองอาบน้ําแตงตัวสําหรับนักเรียน
ชาย / หญิง

5 โครงการเชาบูชาพระพุทธรูปหลวง เพื่อใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียน
พอโสธร
และไวบูชาเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

เชาบูชาพระพุทธรูป จํานวน 1 องค

6 โครงการสรางจัดทําฐานพระพุทธ
รูป ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

เพื่อใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียนและไว

สรางจัดทําฐานพระพุทธรูปจํานวน 1 องค
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

7 โครงการกอสรางอาคารเรียน
3 ชั้น จํานวน 1 หลัง

- เพื่อใหมีสถานศึกษาเพียงพอตอ
นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
และไดมาตรฐานในการกอสราง
ปลอดภัยแกนักเรียน ผูปกครอง
ผูมาติดตอและครูผูสอน

8 โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินโรงเรียนอนุบาลฯ

- เพื่อใหมีสถานศึกษาเพียงพอตอ
นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
และไดมาตรฐานในการจัดทําหลังคา
ปลอดภัยแกนักเรียน ผูปกครอง
ผูมาติดตอและครูผูสอน

บูชาเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

๒๕61
(บาท)
เทศบาล
800,000

200,000

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

-

นักเรียนมีหองอาบน้ําไวใช
อาบน้ําและแตงตัว

นักเรียนชาย/หญิงมีความ
เปนสุภาพเรียบรอยในการ
แตงตัวนักเรียน

กอง
การศึกษา

-

-

-

บุคลากรและนักเรียนมีที่

บุคลากรและนักเรียน
มีพระพุทธรูปไวสักการะ
ไวบูชาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

กอง
การศึกษา

ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

200,000

-

-

-

บุคลากรและนักเรียนมีที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ

บุคลากรและนักเรียน
มีพระพุทธรูปไวสักการะ
ไวบูชาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

กอง
การศึกษา

- กอสรางอาคารเรียนแบบ 3 ชั้น
จํานวน 1 หลัง ปลอดภัยไดมาตรฐาน

12,000,000

-

-

-

นักเรียนในเขตตําบล
ศรีสุนทรมีสถานศึกษา
เพียงพอ

- อาคารเรียนแบบ 3 ชั้น
ไดมาตรฐานปลอดภัยให
แกนักเรียน ผูปกครอง
ผูมาติดตอและครูผูสอน

กอง
การศึกษา

- กอสรางหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียน
อนุบาลฯ ปลอดภัยไดมาตฐาน

500,000

-

-

-

-นักเรียนมีความพึงพอใจ
- ผูปกครองมีความพึงพอ
รอยละ 80
ใจสถานที่เรียนและผูมา
- ผูปกครองมีความพีงพอใจ ติดตอและครูผูสอน
สถานที่เรียนรอยละ 80

กอง
การศึกษา

ผ.01
แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๙ โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดู เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
งานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของครูมีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูเพิ่มมากขึ้น

กอง
การศึกษา

๑๐ โครงการประชุมผูปกครองโรงเรียน เพื่อประชุมผูปกครองเกี่ยวกับนโยบายดาน
อนุบาลศรีสุนทรและศูนยพัฒนาเด็ก การศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เล็กตําบลศรีสุนทร

ประชุมผูปกครองอยางนอย 2 ครั้ง

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ทางดานการศึกษาและดาน
อื่นๆ ของเทศบาลฯ

กอง
การศึกษา

๑๑ โครงการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาอังกฤษ ตั้งแต
เด็กปฐมวัย
ระดับปฐมวัย

- จัดกิจกรรมอยางนอยปการศึกษา
- จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย
โดยวิทยากรชาวตางประเทศ

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐ นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ
ความพึงพอใจตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ

นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนภาษาอังกฤษ และ
สามารถนําความรู ไปตอ
ระดับที่สูงขึ้นได

กอง
การศึกษา

๑๒ โครงการประกวดมารยาทไทย

- จัดกิจกรรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- จัดประกวดมารยาทไทยแกนักเรียน

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ จริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค

13 โครงการจัดงานวันพอและวันแม
แหงชาติโรงเรียนอนุบาลและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรี
สุนทร

14 โครงการกอสรางอาคารหอประชุม เพื่อใหนักเรียนมีอาคารไวใชสําหรับ
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมูที่ 5

ทํากิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

๔๐,๐๐๐
นักเรียนรอยละ 80 มีสัมมา ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
คารวะมีความสุภาพเรียบรอย และคานิยมที่พึงประสงค

- จัดกิจกรรมอบรมครู เพื่อสอนมารยาท
ไทย

- ผูเขารวมกิจกรรมอยางนอย 100 คน
นักเรียนไดระลึกถึงบุญคุณของพอ -แม นักเรียน - จัดกิจกรรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ไดแสดงออกถึงความรัก ความอบอุนใน
- ผูเขารวมกิจกรรมเด็ก / นักเรียนและ
ครอบครัว
ผูปกครอง

กอสรางอาคารหอประชุมโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทร จํานวน 1 อาคาร

รอยละ 80ของผูปกครอง
ทราบนโยบายของการจัด
การศึกษาและแนวทาง
ปฏิบัติของสถานศึกษา

๓๐,๐๐๐

3,500,000

๓๐,๐๐๐

-

กอง
การศึกษา

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ นักเรียนรอยละ 80 ระลึก
ถึงบุญคุณพอแม

นักเรียนระลึกในพระคุณผู
เปน พอ-แม และเห็น
ความสําคัญของวันพอ-วัน
แมแหงชาติ

กอง
การศึกษา

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

นักเรียนมีอาคารสําหรับ

กอง

กอสรางแลวเสร็จ

ไวใชทํากิจกรรมของ
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

การศึกษา

ผ.01
แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

15 โครงการเขาคายภาคฤดูรอน

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียน ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ในระหวางปดภาคเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมจัด 1 ครั้ง / ปการศึกษา
- นักเรียนในพื้นที่ตําบลศรีสุนทร

- จัดกิจกรรมเขาคายคอมพิวเตอร
- จัดกิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ
- จัดกิจกรรมเขาคายกีฬา
- จัดกิจกรรมเขาคายศิลปะ
- จัดกิจกรรมเขาคายนาฏศิลป
- สงเขาแขงขัน อยางนอย 1 รายการ
๑๖ โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการสงนักเรียนเขา
ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร และ แขงขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนและศูนย - จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ
เด็กเล็ก
ศูนยพัฒนา
นักเรียนใน ศพด.และโรงเรียนอนุบาล
ศรีสุนทร
เพื่อใหนักเรียนเรียนระลึกถึงพระคุณของครู
๑๗ โครงการวันไหวครูของโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑๘ โครงการสงเสริมภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นสําหรับ
เด็กปฐมวัย

จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง กิจกรรมพิธีไหว
ครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทร

เพื่อใหนักเรียนรูจักวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ - จัดกิจกรรม อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ปญญาทองถิ่น
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมอยางนอย
50 คน
- จัดกิจกรรมดานอาหาร,ดานผลิตภัณฑ
ทองถิ่น การละเลนตาง ๆ ประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ ประเพณีวันสงกรานต
ประเพณีถือศีลกินผัก ประเพณีลอย
กระทง เปนตน

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐ นักเรียนรอยละ 80 ที่เขา
รวมกิจกรรมไดใชเวลาชวง
ปดภาคเรียนใหเปน
ประโยชนโดยเลือกเรียน
ตามที่ตนเองสนใจและถนัด

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐ นักเรียน รอยละ 50 ได
-นักเรียนมีประสบการณ
รวมแขงขันทักษะทางวิชาการ - ครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานวิชาการ

กอง
การศึกษา

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ นักเรียน 100 % ระลึกถึง นักเรียนมีความกตัญู
พระคุณครู
กตเวทีตอครู รูหนาที่ของ
ตนเอง

กอง
การศึกษา

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

นักเรียนรูจักวัฒนธรรม
๓๐,๐๐๐ นักเรียนรอยละ 80รูจัก
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่นของตนและมีการ
ปญญาทองถิ่น
อนุรักษเอาไว

กอง
การศึกษา

นักเรียนไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนในระหวางปดภาค
เรียน โดยรวมกิจกรรมตาม
ความเหมาะสม

กอง
การศึกษา

ผ.01
แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

๑๙ โครงการเขารวมกิจกรรมวัน
เขาพรรษา

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญของวัน
เขาพรรษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

จัดกิจกรรมวันเขาพรรษา,นํานักเรียนเขา
วัดทําบุญตักบาตร นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทรและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลศรีสุนทร

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒๐ โครงการนําเด็กนักเรียน ครู และ ใหนักเรียนไดมีประสบการณจริงนอกหองเรียน นํานักเรียนของศพด.และโรงเรียนอนุบาล
ศรีสุนทรไปศึกษาดูงานแหลงเรียนรูอยาง
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน
นอย ปละ 1 ครั้ง
แหลงเรียนรู

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๑ โครงการสอนวายน้ําสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยครบ ทั้ง
4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานสังคม
ดานอารมณ และดานสติปญญา

เพื่อพัฒนาทักษะแกเด็กนักเรียน

๒๒ โครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียน

1.เพื่อสงเสริมกิจกรรมตามความถนัด
ความสนใจใหแกนักเรียน
2.เพื่อชวยเสริมสราง ความสามารถพิเศษ
ใหแกนักเรียน
3.เพื่อชวยลดภาวะการเรงรีบของผูปกครอง
นักเรียนในชวงหลังเลิกงาน

1.นักเรียนรอยละ 70 ไดทํากิจกรรมตาม
ถนัดและสนใจ
2.นักเรียนมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ

๒,๐๐๐ นักเรียนรอยละ 80
นักเรียนมีศีลธรรมอันดีงาม
ตระหนักและเห็น
และสืบทอดพระพุทธศาสนา
ความสําคัญของวันเขาพรรษา
๑๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของนักเรียนมี
ประสบการณการเรียนรู
นอกหองเรียน
๒๐๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของผูเรียนมี
พัฒนาการสมวัย

๕๐๐,๐๐๐

1.นักเรียนรอยละ 70 ได
ทํากิจกรรมตามความถนัด
และสนใจ
2.นักเรียนรอยละ 70 มี
ความสามารถพิเศษ
เฉพาะดาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

นักเรียนไดเรียนรู
ประสบการณนอกหองเรียน

กอง
การศึกษา

ผูเรียนมีพัฒนาการสมวัย

กอง
การศึกษา

1.นักเรียนไดทํากิจกรรม
ตามความถนัดและสนใจ
2.นักเรียนของโรงเรียน
มีความสามารถพิเศษดาน
ตาง ๆ
3.ผูปกครองชุมชนมีความ

กอง
การศึกษา

พึงพอใจตอผลการเรียนของ
นักเรียน

ผ.01
แผนงาน การศึกษา / งานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ทําหลักสูตร การจัดแผนของสถาน
ศึกษา
๒๔ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
อาหารเสริม (นม)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมอยางนอยละ 2 ครั้ง

๒๕61
(บาท)
เทศบาล
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
100,000

100,000

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

100,000 หลักสูตรสถานศึกษาและ

ผลลัพทที่
หนวยงาน
ที
คาดวาจะไดรับ ่รับผิดชอบ
ครูมีแผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนา

- เพื่อใหเด็กไดมีสุขภาพที่ดี
- เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวันที่มีประโยชนลดสภาวะ
ทุพโภชนาการ
- เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กใหมีพลานามัย

สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม
(นม) ใหแกนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่นโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร เปนเงิน
438,620 บาท ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ศรีสุนทรเปนเงิน139,160บาท

๕๗๗,๗๘๐

-

-

และจัดการศึกษาสอดคลอง
กับหลักสูตร
- นักเรียนทุกคนไดรับการ - เด็กมีสุขภาพดีและได
สนับั สนุนอาหารกลางวันั
รับสารอาหารครบถวน

กอง
การศึึ กษา
กอง
การศึกษา

- นักเรียนทุกคนไดรับการ ตามหลักโภชนาการตามวัย
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

- เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ

สมบูรณแข็งแรงไดรับสารอาหารอยาง

- เด็กมีรางกายสมบูรณ

ครบถวน

แข็งแรงมีพัฒนการตามวัย
อยางเหมาะสม

๒๕ โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดการบริหาร
บริหารสถานศึกษา
ศึกษาและโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลศรีสุนทร

๒๖ โครงการปรับปรุง / ซอมแซม
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ศรีสุนทร
27 โครงการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรม
เยาวชน TO BE NUMBER ONE

เพื่อใหนักเรียน / ครู มีอาคารสภาพคงทน
สวยงามแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีสุนทร

ปรับปรุง / ซอมแซมอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลศรีสุนทร จํานวน 1 หลัง

เพื่อสงเสริมกิจกรรม เยาวชน TO BE
NUMBER ONE ใหมีความเขมแข็งและเปน
ตนแบบสําหรับเยาวชนในตําบลศรีสุนทร

-กลุมเยาวชน จํานวน 80 คน ไดเขารวม
กิจกรรม

๓๔๐,๐๐๐

400,000

๓๔๐,๐๐๐

400,000

๓๔๐,๐๐๐

400,000

๓๔๐,๐๐๐ ระดับความสําเร็จในการ
เบิกจาย

400,000 ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

100,000

100,000

100,000

100,000 -จัดกิจกรรมอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

การบริหารงานของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา

กอง
นักเรียนมีอาคารสําหรับ
การศึกษา
ไวใชทํากิจกรรมของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลฯ
กอง
-ตําบลศรีสุนทรมีชุมชน
ตนแบบปลอดยาเสพติดและ สาธารณสุข
มีการสรางเครือขายกลุม
เยาวชนเพิ่มขึ้น

