
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ และสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่เด็ก, สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส,์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  - เพือ่ส่งเสริมสุขภาพกายและ  - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 228,000    228,000    228,000     จ านวน  - ผู้สูงอายุมีขวญัและ ส านักปลัด

จิตใจ ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ต าบลพนา (เงินอปท.) (เงินอปท.) ผู้สูงอายุ ก าลังใจ สามารถพึง่ตนเอง

เหมาะสมตามวยั ไม่เป็นภาระ  - สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ ทีม่ีความ ได้ในระดับหนึ่ง

แก่ครอบครัวและสังคม เพิม่ในอัตรา 100 บาท/ เป็นอยู่

คน/เดือน ดีขึ้น

2 โครงการสงเคราะห์คนพิการ  - เพือ่ส่งเสริมสุขภาพกายและ  - ผู้พิการในเขตเทศบาล 36,000      36,000      36,000       จ านวน  - ผู้พิการมีขวญัและ ส านักปลัด

จิตใจของผู้พิการให้มีสุขภาพดี ต าบลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้พิการ  ก าลังใจสามารถพึง่ตนเอง

 - เพือ่ช่วยเหลือบรรเทาภาระ  - สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ ทีม่ีความ ระดัได้ในบหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่อาจประกอบอาชีพ เพิม่ในอัตรา 100 บาท/ เป็นอยู่  - สามารถบรรเทาความ

ได้ /คน/เดือน ดีขึ้น เดือนร้อน ทีไ่ม่อาจประกอบ

 - จัดสวสัดิการอื่นๆ อาชีพได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพนา

งบประมาณและทีม่า



     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ และสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่เด็ก, สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส,์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

3 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  - เพือ่ส่งเสริมสุขภาพกายและ  - ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต 28,800      28,800      28,800       จ านวนผู้  -  ผู้ป่วยเอดส์มีขวญัและ ส านักปลัด

จิตใจของผู้ป่วยเอดส์ให้มีสุขภาพดี เทศบาลต าบลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ป่วยเอดส์ ก าลังใจ สามารถพึง่ตนเอง

 - เพือ่ช่วยเหลือบรรเทาภาระ  - สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ เอดส์ทีม่ี ได้ในระดับหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่อาจประกอบอาชีพ เพิม่ในอัตรา 600 บาท/ ความเป็น  -สามารถบรรเทาความ

ได้ คน/เดือน 4 ราย อยู่ดีขึ้น เดือนร้อน ทีไ่ม่อาจ

ประกอบอาชีพได้

4 โครงการจัดหา/ปรับปรุงทีอ่ยู่  - เพือ่ให้ประชาชนทีย่ากจนได้มี  - ทีอ่ยู่อาศัยทีไ่ด้รับ 100,000    100,000    100,000     ความ  - ประชาชนทีย่ากจนได้มี ส านักปลัด

อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุหรือ  ทีพ่ักอาศัย การจัดหา/ปรับปรุง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เป็นอยู่ ทีพ่ักอาศัยทีป่ลอดภัย 

ผู้ยากไร้  - เพือ่เป็นขวญัและก าลังใจ จ านวน 10 หลัง ทีดี่ขึ้น มีคุณภาพชีวติทีดี่

ให้แก่ประชาชนทีย่ากจน

 - เพือ่ตอบสนองต่อนโยบาย

ของรัฐบาล

5 โครงการป้องกันและแก้ไข  - เพือ่ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ  - เด็ก เยาวชน กลุ่ม- 50,000      50,000      50,000       เด็กต้ัง  - ทุกกลุ่มมีความรู้ความ สาธารณสุขฯ

ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา สตรี ชมรมสตรี สมาคม- (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ครรภ์ก่อน เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและ

วยัรุ่นและการติดเชื้อเอดส์ การต้ังครรภ์ก่อนวยัอันควร สตรี องค์กรสตรี 50,000      50,000      50,000       วยัอันควร การแก้ไขการต้ังครรภ์ก่อน

 - เพือ่สร้างความเข้าใจในกลุ่ม ครอบครัวและประชาชน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มีจ านวน วยัอันควร

เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ทัว่ไปในเขตเทศบาล ลดลง  - ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อน

ครอบครัว ฯลฯ จ านวน  50  คน วยัอันควรลดลง

 - เพือ่ลดปัญหาในครอบครัว

และสังคม



     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ และสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่เด็ก, สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส,์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  - เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  - เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี  20,000      20,000      20,000       ร้อยละ  - ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมใน ส านักปลัด

การจัดสวสัดิการหรือจัด ของในการพัฒนาสังคม ชมรมสตรี สมาคมสตรี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ การพัฒนาสังคมในทางทีดี่

กิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน  - เพือ่เสริมสร้างศักยภาพ องค์กรสตรี ครอบครัว 50,000      50,000      50,000       พึงพอใจ  - สตรีและครอบครัวมี

สตรี ครอบครัว ผู้พิการและ ของสตรีและครอบครัว และประชาชนทัว่ไป (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) จากแบบ ศักยภาพและภูมิคุ้มกัน

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  - เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาล สอบถาม ในการป้องกันปัญหาได้

ของสตรี ครอบครัว ประชาชน จ านวน 50 คน ทันท่วงที

ทัว่ไปในกิจกรรมต่าง ๆ  - การเข้าร่วมกิจกรรม

ทุก ๆ กิจกรรม

7 โครงการขยาย ส่งเสริม เพิม่  - เพือ่ประชาสัมพันธใ์ห้  - ครัวเรือนจ านวน 50,000      50,000      50,000       สมาชิก  - ทุกครัวเรือนในชุมชน ส านักปลัด

สมาชิกกองบุญสัจจะสวสัดิการ ประชาชนในชุมชนทีส่นใจสมัคร 900 ครัวเรือน เป็น (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เพิม่ขึ้น เป็นสมาชิกกองบุญสัจจะ

ชุมชนเทศบาลต าบลพนา  เป็นสมาชิกเพิม่เติม สมาชิกกองบุญสัจจะฯ สวสัดิการชุมชนเทศบาล

 - เพือ่ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม ต าบลพนา

ซ่ึงกันและกัน  - สมาชิกในกลุ่มได้รับ

 - เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน การช่วยเหลือและบรรเทา

งบประมาณและอบรมให้ความรู้ ความเดือดร้อน

แก่สมาชิก  - สมาชิกทุกคนมีความรู้

และเข้าใจในการเป็น

สมาชิก



     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ และสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่เด็ก, สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส,์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

8 โครงการส่งเสริม สนับสนุน  - เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวติและ เด็ก เยาวชน สตรี 20,000      20,000      20,000       ร้อยละ  - เด็ก เยาวชน สตรี ส านักปลัด

การจัดสวสัดิการหรือจัด ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้พิการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ครอบครัว ผู้พิการ 

กิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้พิการและ และผู้ด้อยโอกาส พึงพอใจ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

สตรี ครอบครัว ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับ  -จัดกิจกรรมนันทนาการ จากแบบ ให้ได้รับสวสัดิการทีดี่

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สวสัดิการทีดี่  - ฝึกอบรมอาชีพ สอบถาม  - ช่องวา่งทางสังคมลดลง

 - เพือ่เป็นช่องทางให้มีโอกาสมี  - จัดหาวสัดุ อุปกรณ์

ส่วนร่วมในสังคม ส่ิงอ านวยความสะดวก

 - เพือ่เป็นขวญัและก าลังใจให้  - ตรวจสุขภาพ

แก่เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว  - กิจกรรมการแสดง

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทาง ออก

สังคมได้เห็นคุณค่าในตนเอง  - จ้างนักเรียน 

นักศึกษาท างานช่วง

ปิดเทอม

9 โครงการอาสาสมัครดูแล  - เพือ่ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุและ  - จ านวน 100 คน 30,000      30,000      30,000       ผู้สูงอายุ  - มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน ส านักปลัด

ผู้สูงอายุและคนพิการ คนพิการได้รับความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วยอาสาสมัคร (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และคน ชุมชนและมีแนวทางปฏิบัติ

และมีทัศนคติทีดี่ในการดูแล ดูแลผู้สูงอาย/ุคนพิการ พิการได้ ในการดูแลผู้สูงอายุและ

ผู้สูงอายุและคนพิการ ในชุมชนหรือผู้ดูแล รับการ คนพิการในระยะยาว

 - เพือ่ให้ผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้สูงอาย/ุคนพิการใน ดูแลทีดี่  - อาสาสมัครดูแล

ทีไ่ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ครอบครัว (บุตร/หลาน/ ผู้สูงอาย/ุคนพิการได้รับ

ให้มีผู้ดูแล หรือบุคคลในครอบครัว) ความรู้ความเข้าใจ มี

 - เพือ่ให้ผู้สูงอายุและคนพิการ จาก 5 ชุมชน จ านวน ทัศนคติทีดี่ในการดูแล



     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ และสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่เด็ก, สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส,์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

สามารถด ารงชีวติในสังคมอย่าง 100 คน ผู้อาย/ุคนพิการทีเ่จ็บป่วย

มีความสุขและสุขภาพชีวติทีดี่  อบรมให้ความรู้อาสา ในครอบครัว/ชุมชน

 - เพือ่เตรียมความพร้อมสู่สังคม สมัคร จ านวน 100  - ผู้สูงอาย/ุคนพิการ

ผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีศูนย์ดูแล สามารถด ารงชีวติในสังคม

ผู้สูงอายุในชุมชนและก าหนด ได้อย่างมีความสุขและมี

แนวทางปฏิบัติในการดูแล คุณภาพชีวติทีดี่

ผู้สูงอายุและคนพิการใน

ระยะยาว

10 โครงการเยาวชนวยัใส   - เพือ่ให้เยาวชนได้รู้จักดูแล  - เยาวชนวยัรุ่นที่ 50,000       -  - ผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ส านักปลัด

ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ร่วมโครงการ จ านวน (เงินอุดหนุน) ทีไ่ด้รับ จากเยาวชนเป็นอย่างดี

 - เพือ่ให้เยาวชนมีส่วนช่วย 30  คน การดูแล  - ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต

ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตทีดี่ ทีดี่จากเยาวชน

11 โครงการโรงเรียนสร้างสุข  - เพือ่ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน  - ผู้สูงอายุในเขต 100,000    50,000      50,000       ผู้สูงายุ  - ผู้สูงอายุทุกคนเข้าร่วม ส านักปลัด

ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพนา กิจกรรมผู้สูงอายุร่วมกัน เทศบาล จ านวน 50 คน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เข้าร่วม กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ

 - เพือ่ให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึก กิจกรรม  - ผู้สูงอายุมีจิตใจเบิกบาน

ไม่อ้างวา้งเดียวดาย เพิม่ขึ้น ไม่อ้างวา้งและเดียวดาย

 - เพือ่ให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอด  - เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับการ

ประเพณีวฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายประเพณีวฒันธรรม

ทีดี่งามจากผู้สูงอายุ



     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ และสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่เด็ก, สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส,์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

12 โครงการต าบลน่าอยู่ (สุขภาวะ)  - เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติของ  - สนับสนุน/ส่งเสริม 300,000     - 15,000,000 คณะ  - ประชาชน กลุ่มอาชีพ ส านักปลัด

ประชาชนและกลุ่มอาชีพ/ศูนย์ กลุ่มอาชีพศูนย/์แหล่ง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ศึกษา ศูนย์แหล่งเรียนรู้ได้แสดง

เรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน เรียนรู้ในเขตเทศบาล ดูงานเพิม่ ศักยภาพของชุมชน พร้อม

เขตเทศบาลต าบลพนา ต าบลพนา จ านวน มากขึ้น รองรับการศึกษาดูงานจาก

5 กลุ่ม/ศูนย์ เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น

น่าอยู่



     2.2  แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดระเบียบชุมชน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขอรับการสนับสนุน  - เพือ่ให้เยาวชน/แกนน า/  - อุดหนุนศูนย์ 100,000   -  - ระยะ  - ประชาชน/เยาวชน/ ส านักปลัด

งบประมาณเพือ่ป้องกันและ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ อ านวยการป้องกันและ (เงิน อปท.) เวลาด า แกนน า มีความรู้ความเข้าใจ

แก้ไขปัญหายาเสพติดจาก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ปราบปรามยาเสพติด เนินการ ในการป้องกันและแก้ไข

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยาเสพติด จังหวดัอ านาจเจริญ เบิกจ่าย ปัญหายาเสพติดมากขึ้น

ประจ าปีงบประมาณ 2560  - เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติสร้าง จ านวน 100,000 บาท  - ประชาชน/เยาวชน/

ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและ แกนน ามีภูมิคุ้มกันทางด้าน

จิตใจให้แก่เยาวชนฯ ร่างกายและจิตใจทีดี่

 - เพือ่สร้างความเข้มแข็งให้  - ปัญหายาเสพติดลดลง

กับชุมชน  - ชุมชนมีความเข้มแข็ง

 - ลดปัญหาการน าเข้ายาเสพติด

ตามแนวชายแดน

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่  - เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจใน  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 10,000    10,000    10,000    แบบ  - เด็ก เยาวชนและ ส านักปลัด

เด็ก  เยาวชนและประชาชน การป้องกันภัยแก่เด็ก เยาวชนและ แก่เด็ก  เยาวชนและ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประเมิน ประชาคมมีความรู้ความ

ในการป้องกันและบรรเทา- ประชาชน ประชาชน องค์ความรู้ เข้าใจในสาธารณภัยมากขึ้น

สาธารณภัย  - เพือ่ให้เด็ก เยาวชนและ  - จัดกิจกรรมรณรงค์  - มีความปลอดภัยในชีวติ

ประชาชนตระหนักถึงสาธารณภัย ขับขี่ปลอดภัย ทรัพย์สิน

ทีเ่กิดขึ้น

งบประมาณและทีม่า
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
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งบประมาณและทีม่า

3 โครงการป้องกันสาธารณภัย  - เพือ่ให้เกิดความปลอดภัยใน สนับสนุนภารกิจ 200,000  200,000  200,000  ร้อยละ  -บรรเทาความเดือดร้อน ส านักปลัด

และลดปัญหาอุบัติภัยในเขต ชีวติและทรัพย์สินของประชาชน ของสมาชิก อปพร. (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ จากเหตุสาธารณภัย

เทศบาลต าบลพนา  - เพือ่สนับสนุนภารกิจของชมรม  - ฝากบ้านไวก้ับ อปพร. ปลอดภัย  - ประชาชนมีความปลอด

อปพร.ในการให้บริการประชาชน  - อาสาท่องเทีย่ว ในชีวติ ภัยในชีวติและทรัพย์สิน

 - เพือ่รักษาความปลอดภัยให้  - สายตรวจจักรยาน และ มากขึ้น

แก่นักท่องเทีย่ว และอาสาจราจร ทรัพย์สิน  - อปพร.มีศักยภาพในการ

 - เพือ่ลดอุบัติเหตุการจราจร - ต้ังด่านตรวจในช่วง เพิม่ขึ้น ช่วยเหลือประชาชน

ทางถนน เทศกาล

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน  - เพือ่ให้อาสาสมัครต ารวจบ้าน  - จ านวนเงินอุดหนุน 10,000     -  - ร้อยละ  - อาสาสมัครต ารวจบ้าน ส านักปลัด

เพิม่พูนศักยภาพอาสาสมัคร ความพร้อมทางด้านร่างกาย 10,000 บาท (เงิน อปท.) ของความ มีความพร้อมด้านร่างกาย

ต ารวจบ้าน สถานีต ารวจ- และจิตใจ สามารปฏิบัติร่วมกับ ปลอดภัย จิตใจสามารถปฏิบัติงาน

ภูธรพนา ปีงบประมาณ 2560 เจ้าหน้าทีต่ ารวจในการป้องกัน เพิม่ขึ้น ร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจ

อาชญากรรมป้องกันยาเสพติด ในการป้องกันอาญชญา-

การอ านวยการจราจร กรรมและยาเสพติด

 - เพือ่ให้อาสาสมัครต ารวจบ้าน  - อาสาสมัครต ารวจบ้าน

ความรู้ความเข้าใจในการตรวจ มีความรู้ในการตรวจค้น

ค้น จับกุม สังเกตจดจ า ต าหนิ จับกุม สังเกตจดจ า 

รูปพรรณ บุคคลต้องสงสัย ต าหนิ รูปพรรณ บุคคล

ต้องสงสัย



     2.2  แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดระเบียบชุมชน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
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งบประมาณและทีม่า

5 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ  - เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาด  - สนับสนุนชุดน้ ายา 50,000     -  - ร้อยละ  - การแพร่ระบาดของ ส านักปลัด

การป้องกันปราบปราม ของยาเสพติดในชุมชนให้ลดลง ตรวจหาสารเสพติด (เงิน อปท.) ของผู้ติด ยาเสพติดในชุมชนลดลง

อาชญากรรม  การฟืน้ฟู  - เพือ่ให้เจ้าพนักงานเกี่ยวกับ  (แบบตลับ) พร้อม ยาเสพติด และหมดส้ินไป

สมรรถภาพและแก้ไขปัญหา ผู้ต้องสงสัยเป็นไปอย่างมี อุปกรณ์ให้กับสถานี ลดลง  - การน าผู้เสพยาเสพติด

ยาเสพติด ประสิทธภิาพและน าผู้เสพเข้าสู่ ต ารวจภูธรพนา เข้าสู่ระบบบ าบัดตาม

ระบบบ าบัดตามกฎหมาย กฎหมายได้มีประสิทธภิาพ

 - เพือ่ให้ประชาชนได้มีโอกาส  - ประชาชนมีความ

แสดงพลังสามัคคีต่อต้านการ พร้อมเพรียงและสามัคคีกัน

แพร่งระบาดของยาเสพติด ในการแสดงพลังต่อต้าน

ยาเสพติด



     2.3  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเพิม่จ านวน/  - เพือ่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  - สมาชิก อปพร.และ 100,000    50,000     50,000     ร้อยละ  - สมาชิกอปพร. มีความรู้ ส านักปลัด

ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน- ในการป้องกันภัย ประชาชนทัว่ไป 150 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ความเข้าใจในการ

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แบบ  - เพือ่เพิม่พูนความรู้ทักษะความ  - ฝึกอบรมเพิม่จ านวน/ ปลอดภัย ป้องกันภัยฯ

บูรณาภาคีเครือข่ายป้องกันภัย  สามารถ ในการช่วยเหลือและ ฝึกทบทวนร่วมกับ อปท. เพิม่ขึน้  - การปฏิบัติงานด้าน

ของ อปท.ในเขตอ าเภอพนา ป้องกันสาธารณภัยให้แก่สมาชิก ในเขตพืน้ที ่อ.พนา การป้องกันภัยฯ

และศึกษาดูงาน ด้านป้องกัน- อปพร.เพิม่ประสิทธภิาพในการ อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง  มีประสิทธภิาพมากขึน้

และบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน  - ทัศนศึกษาดูงาน

 - เพือ่บูรณาการการท างาน

ร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน  - เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะความ  - จัดซ้อมแผนป้องกัน 20,000     20,000     20,000     ร้อยละ  - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัยแบบ  สามารถ ในงานด้านการป้องกันฯ ภัยร่วมกับภาครัฐและ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ทักษะในการปฏิบัติงาน

บูรณาการภาคีเครือข่าย แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประชาชนในเขตอ าเภอ ปลอดภัย เพิม่ขึน้

ป้องกันภัยของ อปท.ในเขต  - เพือ่เตรียมความพร้อมในการ พนา อยา่งน้อยปีละ เพิม่ขึน้  - การปฏิบัติงานด้านการ

อ าเภอพนา ช่วยเหลือเมือ่เกิดเหตุ 1 คร้ัง ป้องกันฯ มีประสิทธภิาพ

มากขึน้

งบประมาณและทีม่า
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

3 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  - เพือ่ช่วยเหลือประชาชนใน  - ประชาชนทีป่ระสบ 100,000    100,000    100,000    ร้อยละ  - ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

เขตเทศบาลทีป่ระสบภัยให้ ภัย เช่น วาตภัย อัคคีภัย (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของผู้ ช่วยเหลือและบรรเทา

ได้รับบริการขัน้พืน้ฐานทีดี่ อุทกภัยหรือสาธารณภัย   ประสบ ความเดือดร้อนในเบือ้งต้น

 - เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน อืน่ ๆ ภัยทีไ่ด้

ของประชาชน  - จัดซ้ือเคร่ืองนุง่ห่ม รับการ

กันหนาว ช่วยเหลือ

 - จัดซ้ือถังรองรับน้ า

 - จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซม

ทีอ่ยูอ่าศัย

4 โครงการจัดหาวสัดุ ครุภัณฑ์  - เพือ่ให้บริการงานด้านป้องกัน  - จัดซ้ือถังดับเพลิง, 30,000     30,000     30,000     ร้อยละ  - ให้บริการแก่ประชาชน ส านักปลัด

ในงานด้านการป้องกันและ และบรรเทาสาธารณภัย แก่ ผงเคม,ี อุปกรณ์ป้องกัน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ในยามฉุกเฉินได้อยา่ง

บรรเทาสาธารณภัย ประชาชนในยามฉุกเฉิน ภัยส่วนบุคคล ความ รวดเร็ว

 - เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  - จัดซ้ือเคร่ืองวทิยุ ปลอดภัย  - หน่วยงานมีเคร่ืองมือ

ทีเ่พียงพอและให้บริการได้ทัว่ถึง ส่ือสารแบบพกพา เพิม่ขึน้ เคร่ืองใช้ทีเ่พียงพอในการ

 - เพือ่ให้บริการประชาชนใน พร้อมอุปกรณ์และอืน่ ๆ ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ทัน  - สายยางดับเพลิง มีประสิทธภิาพมากขึน้

เวลา  - ให้บริการแก่ประชาชน

ในยามฉุกเฉินได้อยา่ง

รวดเร็ว



     2.3  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

5 โครงการบริหารจัดการ  - เพือ่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ประชาชนในเขต 20,000     20,000     20,000     ร้อยละ  - ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด

สาธารณภัย โดยอาศัยชุมชน ในการป้องกัน และเฝ้าระวงัภัย เทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ และมีความปลอดภัย

เป็นฐาน  - เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง  - จัดให้มีชุมชนต้นแบบ ความ มากขึน้

และความปลอดภัยให้กับ  - จัดอบรมให้ความรู้ ปลอดภัย  - สร้างความภาคภูมิใจ

ประชาชน เกีย่วกับสาธารณภัย เพิม่ขึน้ ให้กับประชาชน

6 โครงการ  - เพือ่ช่วยเหลือประชาชน/  - ราษฎรผู้ประสบ 25,000      -  - ร้อยละ  - บรรเทาความ ส านักปลัด

"หนึง่ใจ...ให้ประชาชน" หมูบ่้านและพืน้ทีทุ่รกันดาร สาธารณภัย ได้รับการ (เงินอุดหนุน) ของ เดือดร้อนของประชาชน

มูลนิธมิิราเคิล ออฟไลฟ์ ทีป่ระสบปัญหาความ สงเคราะห์/ช่วยเหลือ ผู้ประสบ ในหมูบ่้านและพืน้ทีท่ี่

เดือดร้อน ภัยทีไ่ด้ ประสบปัญหา

 - เพือ่มิให้ขาดแคลนน้ าใน รับการ  - ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้

การอุปโภคบริโภค  และมี ช่วยเหลือ ในการอุปโภคบริโภค

ส ารองไวใ้ช้เป็นส่วนกลาง  - ประชาชนมีสุขภาพ

ในชุมชน อนามัยและมีคุณภาพ

 - เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ ชีวติดีขึน้

อนามัยและคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้



     2.3  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

7 โครงการจ้างเด็กนักเรียน  - เพือ่ให้เด็กนักเรียน นักศึกษา  - เด็กนักเรียน 30,000 30,000 30,000 รายได้  - เด็กนักเรียน นักศึกษา ส านักปลัด

นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ได้เรียนรู้และรู้จักรับผิดชอบ นักศึกษา จ านวน 2 คน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พิเศษ มีความรู้และรับผิดชอบ

ตนเอง ระหวา่ง ตนเอง

 - เพือ่ให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เรียน  - เด็กนักเรียน นักศึกษา

มีรายได้ระหวา่งเรียนและ มีรายได้ระหวา่งเรียน

แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

8 โครงการขอรับเงินอุดหนุน  -  เพือ่สืบทอดศิลปะวฒันธรรม  - สนับสนุนกาชาด 20,000     -          -          ระยะ  -  วฒันธรรมท้องถิน่ได้รับ ส านักปลัด

จัดงานประเพณีฮีตสิบสองและ ให้อยูคู่่กับบุตรหลานต่อไป จังหวดั/ทีท่ าการ (เงิน อปท.) เวลา การสืบทอดสู่บุตรหลาน

งานกาชาดจังหวดัอ านาจเจริญ  - เพือ่สร้างความภาคภูมิใจใน ปกครองจังหวดั ด าเนิน ต่อไป

ประจ าปี พ.ศ. 2560 วฒันธรรมของท้องถิน่ อ านาจเจริญ จ านวน  การเบิก  -  ประชาชนได้แสดงออก

20,000 บาท จ่าย



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุม  - เพือ่รณรงค์ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ  - จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวน  -ประชาชนมีสุขภาพ กอง

โรคไขเ้ลือดออก พลานามัยสมบูรณ์ ปลอดภยั และการแพทย์ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ประชาชน ดีไม่เจบ็ป่วย สาธารณสุขฯ

จากโรคระบาด  -ฉดียาพน่ยงุ 3 คร้ัง/ปี มีสุขภาพ และตายด้วยโรค

 -เพือ่ควบคุมการระบาดของโรค  -จดักจิกรรมรณรงค์ ดีขึ้น ไขเ้ลือดออก

ไขเ้ลือดออก  - จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั

จ านวน  1 เคร่ือง 

2 โครงการรณรงค์เพือ่ป้องกนัและ  -  เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ  - จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 30,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวน  -  ประชาชนมีสุขภาพ กอง

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค พลานามัยสมบูรณ์ ปลอดภยั และการแพทย์ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ประชาชน ร่างกายแขง็แรง สาธารณสุขฯ

ไขห้วดันก จากโรคระบาด  -จดักจิกรรมรณรงค์ มีสุขภาพ ปลอดภยัจากโรค

 -เพือ่ควบคุมการระบาดของโรค ดีขึ้น ไขห้วดันก

3 โครงการรณรงค์ฉดีวคัซีนป้องกนั  -  เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ  - จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 30,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวน  -  ประชาชนมีสุขภาพ กอง

โรคพษิสุนัขบ้าและท าหมัน พลานามัยสมบูรณ์ ปลอดภยั และการแพทย์ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ประชาชน แขง็แรง ปลอดภยัจากโรค สาธารณสุขฯ

สัตวเ์ล้ียงในเขตเทศบาลต าบลพนา จากโรคระบาด  - ฉดีวคัซีนป้องกนัโรค มีสุขภาพ พษิสุนัขบ้า

พษิสุนัขบ้าและท าหมัน ดีขึ้น

สัตวเ์ล้ียงอยา่งน้อยปีละ

1 คร้ัง

4 โครงการเฝ้าระวงัโรคติดต่อ  - เพือ่ป้องกนัและควบคุมการแพร่  - ชุมชนในเขตเทศบาล 20,000.- 20,000.- 20,000.- จ านวน  - สามารถควบคุมการ กอง

ทีเ่กดิตามฤดูกาล อาทิเช่น ระบาดของโรคทีเ่กดิตามฤดูกาล 5 ชุมชน - โรงเรียนในเขต (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) เด็กนักเรียน แพร่ระบาดของโรคใน สาธารณสุขฯ

โรคพษิสุนัขบ้า  โรคท้องร่วง เทศบาล จ านวน 2 แหง่ มีสุขภาพดีขึ้น ชุมชนได้

โรคไขห้วดัใหญ่  โรคตาแดง  -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทต.พนา

2.4 แนวทางการพัฒนา จัดบรกิารดา้นสาธารณสขุและสง่เสรมิสขุภาพอนามยัของประชาชน

งบประมาณและทีม่า

-



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

2.4 แนวทางการพัฒนา จัดบรกิารดา้นสาธารณสขุและสง่เสรมิสขุภาพอนามยัของประชาชน

งบประมาณและทีม่า

5 โครงการอบรมพฒันาและยกระดับ  -  เพือ่ใหเ้จา้ของร้านอาหารหรือ  - อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบการ 50,000.- 50,000.- 50,000.- อาหาร  -  ได้ร้านอาหารสะอาด ถกู กอง

ร้านอาหารและแผงลอยใน ผู้ประกอบการอาหารจ าหน่ายมี ร้านอาหาร/แผงลอย (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ได้รับการ สุขอนามัย บริการทีดี่ สาธารณสุขฯ

เขตเทศบาล ความรู้ในการปรุงประกอบอาหาร จ านวน 40  ร้าน รับรอง  -ผู้ประกอบการร้านอาหาร

ตามหลักสุขาภบิาลอาหารและ คุณภาพ มีความรู้ เขา้ใจหลักการ

โภชนาการ สุขาภบิาลอาหาร และ

 -  เพือ่พฒันาปรับปรุงร้านอาหาร โภชนาการ

ใหถ้กูสุขลักษณะ

6 โครงการปรับปรุงตลาดสด  -  เพือ่ใหต้ลาดสดมีมาตรฐานถกู  - จดัซ้ือวสัดุวทิยา 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวน  - ได้ตลาดสดทีส่ะอาด กอง

เพือ่ยกระดับตลาดดีมีมาตรฐาน หลักสุขาภบิาลเป็นตลาดสดน่าซ้ือ ศาสตร์และการแพทย ์ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ประชาชน ปลอดภยั ได้มาตรฐานถกู สาธารณสุขฯ

อาเซียน  - เพือ่ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ เช่น น้ ายาเคมีล้างตลาด มีสุขภาพ หลักสุขาภบิาล  ไม่เป็น

ระบบทางเดินอาหาร  -ล้างตลาดสดเทศบาล ดีขึ้น แหล่งเพาะเชื้อโรค

ความถี่ 1 คร้ัง/เดือน

 -ปรับปรุง ต่อเติม 

ดัดแปลงอาคารตลาด

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้แกก่ลุ่ม  - เพือ่ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจทีถ่กู  จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ 20,000.- 20,000.- 20,000.- จ านวน  -กลุ่มทีภ่าวะเส่ียงต่อ กอง

เส่ียงต่อการเกดิโรคติดต่อชนิดต่างๆ ต้องแกป่ระชาชน ในการดูแล รักษา เยาวชน และประชาชน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ประชาชน การเป็นโรคติดต่อมีความรู้ สาธารณสุขฯ

ป้องกนัโรคติดต่อ  -โรคไขเ้ลือดออก มีสุขภาพ เร่ืองการป้องกนั และ

 -โรคไขห้วดัใหญ่   ดีขึ้น ปฏบิัติตัวได้อยา่งถกูวธิี

 สายพนัธุ์ใหม่

-
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8 โครงการปรับปรุงศูนยบ์ริการ  - ปรับปรุงทีท่ าการ และจดัซ้ือ   - ศูนยส์าธารณสุขมูล 100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวน  -  ใหบ้ริการประชาชนได้ กอง

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และจดั เคร่ืองมือในการปฏบิัติงานของ อสม. ฐานชุมชน  5 แหง่ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ประชาชน อยา่งทัว่ถงึ สาธารณสุขฯ

วสัดุครุภณัฑ์เคร่ืองมือ ยาสามัญ  - เพือ่ใหบ้ริการแกป่ระชาชนในการ  -สนับสนุนเคร่ืองมือ มีสุขภาพ  -มีเคร่ืองมือในการตรวจ

ประจ าบ้าน ไวบ้ริการประจ าศูนย์ ตรวจรักษาขั้นพืน้ฐานได้อยา่ง เครืองใช้ในการปฏบิัติงาน ดีขึ้น รักษาเบือ้งต้น

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ถกูต้อง เชื่อถอืได้ ของ อสม. ในการให้

บริการแกป่ระชาชน

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพือ่ใหห้ญิงมีครรภไ์ด้รับการ  - จดัซ้ืออาหารเสริมเพือ่ 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ  - หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ กอง

แม่และเด็ก ดูแลสุขภาพทีดี่ และลูกในครรภ์ บ ารุงครรภใ์หห้ญิงต้ัง (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของเด็กใน ดูแลสุขภาพทีดี่ และเด็กใน สาธารณสุขฯ

มารดามีสุขภาพร่างกายแขง็แรง ครรภ ์ปีละ 40 คน ครรภม์ี ครรภม์ีสุขภาพอนามัยที่

สมบูรณ์  - ชุดส่งเสริมพฒันาการ สุขภาพ แขง็แรงสมบูรณ์

เด็กแรกเกดิ แขง็แรง

10 โครงการตรวจสุขภาพ และรักษา  -  เพือ่เป็นสวสัดิการแกผู้่มีรายได้  -ตรวจสุขภาพประชาชน 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละ  -  ประชาชนผู้มีรายได้น้อย กอง

พยาบาลขั้นพืน้ฐานใหแ้กป่ระชาชน น้อย และผู้สูงอายุ ความถี่ 1 คร้ัง/ปี (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของประชาชน ได้รับบริการตรวจสุขภาพ สาธารณสุขฯ

ผู้สูงอายแุละประชาชนทัว่ไป  -  เพือ่ตรวจรักษาโรคในเบือ้งต้น  -  ตัดแวน่ตา ใส่ฟนัปลอม (เงินสปสช.) (เงินสปสช.) (เงินสปสช.) ทีม่ีสุขภาพแขง็แรงอยา่งทัว่ถงึ

11 โครงการตรวจคัดกรองโรคหนอน  - เพือ่ตรวจคัดกรองโรคหนอน ประชาชนในเขต 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละ  70 ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

พยาธใินประชาชนทัว่ไป พยาธใินประชาชน เทศบาล (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของประชาชน ปราศจากโรคหนอนพยาธิ สาธารณสุขฯ

 - เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี ทีป่ลอดโรค

สุขภาพทีดี่ หนอนพยาธิ

12 โครงการรณรงค์และป้องกนัโรค  - เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความ ประชาชนในเขต 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ  80  - ประชาชนได้รับความรู้ กอง

ขาดสารไอโอดีน รู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัโรคขาด เทศบาล (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของประชาชน ความเขา้ใจมากขึ้น สาธารณสุขฯ

สารไอโอดีน มีสุขภาพ  - ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย

  - เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี แขง็แรงดีขึ้น แขง็แรง ทัง้ร่ากาย 

-
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สุขภาพทีดี่ สติปัญญา

13 โครงการพฒันาศักยภาพ อย.น้อย  - เพือ่ส่งเสริมใหช้มรม อย .น้อย นักเรียนเครือขา่ย 20,000.- - 20,000.- ร้อยละ  70  - นักเรียนเครือขา่ย อย.น้อย กอง

ในการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพ โรงเรียนในเขตเทศบาลมีความรู้ อย.น้อย  40  คน (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของนักเรียน มีความรู้ และทักษะในการ สาธารณสุขฯ

อาหาร และทักษะการตรวจวเิคราะหอ์าหาร ทีม่ีความรู้ ตรวจวเิคราะห์

ร้านอาหาร/แผงลอย ในโรงเรียน เร่ืองอาหาร อาหารมากขึ้น

และตลาดสด เพือ่เฝ้าระวงังาน มากขึ้น

คุ้มครองผู้บริโภค

14 โครงการสนับสนุน/รณรงค์การ  -  เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้  - สนับสนุนชมรม/กลุ่ม 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละ  -  ประชาชนมีสุขภาพแขง็ กอง

ออกก าลังกายในหมูป่ระชาชน ออกก าลังกาย เสริมสร้าง ออกก าลังกายในเขต (เงินสปสช.) (เงินสปสช.) (เงินสปสช.) ของสมาชิก แรง สมบูรณ์ สาธารณสุขฯ

พลานามัยใหแ้ขง็แรง เทศบาล เช่นชมรมออก ชมรมมีสุขภาพดี  -  ปัญหาทางสังคมลดลง

 -  เพือ่ส่งเสริมใหม้ีการใช้เวลา ก าลังกายของผู้สูงอายุ

วา่งใหเ้กดิประโยชน์ /ไทเกก้/ชมรมเต้นแอโรบิก

กลุ่มเต้นบาสโลป

15 โครงการสนับสนุนกจิกรรมของ  -  เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมทีเ่ป็น สมาชิก อสม. 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละ  -  อสม.มีความสามัคคีร่วม กอง

อาสาสมัครธารณสุขประจ าหมูบ่้าน ประโยชน์ ต่อชุมชน จ านวน  65 คน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของอสม. กจิกรรมรณรงค์ทีเ่ป็น สาธารณสุขฯ

(อสม.)  -  เพือ่ส่งเสริมการปฏบิัติงาน  - กจิกรรมตามทีก่ระทรวง ได้รับการ ประโยชน์ต่อชุมชน

ด้านสาธารณสุขมูลฐานใหม้ีการ สาธารณสุขก าหนดขึ้น พฒันาตนเอง  -  อสม.มีขวญัและก าลังใจ

พฒันาและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพิม่ขึ้น ดีขึ้นท าใหเ้กดิความต้ังใจท า

 -  เพือ่สร้างขวญัและก าลังใจแก่ คุณงามความดีแกบ่้านเมือง

อสม.ผู้ต้ังใจท าคุณงามความดี

แกบ่้านเมือง
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16 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพือ่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายไุด้รับการ 50,000.- 50,000.- 50,000.- ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายไุด้รับการตรวจ กอง

ผู้สูงอายุ ใหแ้ขง็แรง จติใจเบิกบาน ตรวจสุขภาพทุกคน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) มีสุขภาพ สุขภาพทุกคนทัง้ 5 ชุมชน สาธารณสุขฯ

 - เพือ่ใหผู้้สูงอายไุด้รับบริการ  - ผู้สูงอายสุามารถดูแล ดีทุกคน และได้รับความรู้จาก

สาธารณสุขทีดี่ ทัว่ถงึ สุขภาพตนเองอยา่งถกูต้อง การอบรมเร่ืองการปฏบิัติ

 - เพือ่สร้างความตระหนักให้  - ผู้สูงอายไุด้มีการ ตัวของผู้สูงอายแุละมี

ผู้สูงอายไุด้ดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง พบปะแลกเปล่ียน การออกก าลังกายทีถ่กูต้อง

การออกก าลังกายทีถ่กูต้อง

17 โครงการสร้างสุขภาพดีและเฝ้า  - เพือ่เฝ้าระวงัพฒันาการการ เด็กแรกเกดิ -  6 ปี 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ 70  เด็กได้รับการดูแลอยา่ง กอง

ระวงัโภชนาการส าหรับเด็ก เจริญเติบโตตามวยั  ในเขตเทศบาล (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของเด็กแรก ต่อเนือ่งและมีพฒันาการทีดี่ สาธารณสุขฯ

แรกเกดิ ถงึ  6 ปี  - เพือ่ติดตามภาวะโภชาการใน (เงินสปสช.) (เงินสปสช.) (เงินสปสช.) เกดิทีม่ีพฒันา

เด็กแรกเกดิ - 6 ปี การทีดี่

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพือ่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ   -ผู้สูงอายไุด้รับการ 50,000.- 50,000.- 50,000.- ผู้สูงอายุ   -ผู้สูงอายได้รับการตรวจ กอง

ผู้สูงอาย ุ3 อ 2 ส ใหแ้ขง็แรง จติใจเบิกบาน ตรวจสุขภาพทุกคน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) มีสุขภาพ สุขภาพทุกคนทัง้ 5 ชุมชน สาธารณสุขฯ

  - เพือ่ใหผู้้สูงอายไุด้รับบริการ  - ผู้สูงอายสุามารถดูแล ดีทุกคน และได้รับความรู้จาก

สาธารณสุขทีดี่ ทัว่ถงึ สุขภาพตนเองอยา่งถกูต้อง การอบรมเร่ืองการปฏบิัติ

  - เพือ่สร้างความตระหนักให้  -ผู้สูงอายไุด้มีการพบปะ ตัวของผู้สูงอายแุละมี

ผู้สูงอายไุด้ดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง แลกเปล่ียน การออกก าลังกายทีถ่กูต้อง

19 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ   -เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมทีเ่ป็น  -อสม. อผส. และ 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวน   -อสม. อผส. และแกนน า กอง

อสม. ,อผส. และแกนน า ประโยชน์ใหก้บั อสม. อผส. แกนน า จ านวน 50 คน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) อสม. ในชุมชนได้ร่วมกจิกรรม สาธารณสุขฯ

สุขภาพในชุมชน และแกนน าชุมชน อผส. และ ทีเ่ป็นประโยชน์

 - เพือ่ส่งเสริมการปฎบิัติงานด้าน แกนน า   - การปฎบิัติงานด้าน

สาธารณสุขมูลฐานใหม้ีการ ทีไ่ด้รับ สาธารณสุขมูลฐานมีการ
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พฒันาและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การพฒันา พฒันาและมีคุณภาพ

  - เพือ่สร้างขวญัลก าลังใจแก่ เพิม่ขึ้น มากขึ้น

อสม. อผส. และแกนน าชุมชน   - อสม. อผส. และแกนน า

ก าลังใจทีดี่

20 โครงการประเมินคุณภาพ   - เพือ่ใหม้ีความรู้ความเขา้ใจใน   - ผู้เขา้ร่วมโครงการ 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละ   - ผู้เขา้ร่วมโครงการเขา้ใจ กอง

ระบบอนามัยและส่ิงแวดล้อม เร่ืองเกี่ยวกบัแนวคิดเหตุผลของ จ านวน 30 คน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของ เกี่ยวกบัแนวคิดเหตุผลของ สาธารณสุขฯ

การพฒันาคุณภาพระบบบริการ คะแนน การพฒันาคุณภาพระบบ

อนามัยส่ิงแวดล้อม ทีไ่ด้จากการ บริการอนามัยส่ิงแวดล้อม

 - เพือ่ใหม้ีความรู้ความเขา้ใจใน ประเมิน ผู้เขา้ร่วมโครงการเขา้ใจ

ภาพรวมของมาตรฐานและ คุณภาพ ภาพรวมและแนวทางของ

แนวทางการใช้มาตรฐานเพือ่ มาตรฐานเพือ่การพฒันา

การพฒันาคุณภาพ คุณภาพ

21 โครงการรณรงค์ต่อต้าน  - เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิการยอมรับ  - จ านวนผู้เขา้ร่วม 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละ   -ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์ กอง

โรคเอดส์เนือ่งในวนัเอดส์โลก และหว่งใยต่อผู้ป่วยและผู้ป่วยและ กจิกรรมจ านวน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของผู้ติดเชื้อ รับการยอมรับจากสังคม สาธารณสุขฯ

ผู้ติดเชื้อ  50 คน เอดส์ลดลง   - ประชาชนทัว่ไปได้รับ

  - เพือ่ใหทุ้กคนได้ตระหนักถงึ ทราบและตระหนักถงึ

อนัตรายจากการติดต่อและการ อนัตรายจากการติดต่อ

เจบ็ป่วยด้วยโรคเอดส์ และการเจบ็ป่วยด้วย

  - เพือ่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบั โรคเอดส์

โรคเอดส์ใหก้วา้งขวางยิ่งขึ้น  - โรคเอดส์เป็นทีรู้่จกักนั

และเผยแพร่กนัอยา่ง

กวา้งขวาง



     2.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาลานกีฬา  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนได้  - ก่อสร้างสนามกีฬา 37,000,000    - - จ านวนผู้ใช้  - เป็นศูนย์กลางของการจัด กองช่าง 

โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)ออกก าลังกาย  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โรงเรียนเทศบาลพนา (เงินอุดหนุน) บริการ กิจกรรมของชุมชน  + กองการศึกษา

ม.1 ต าบลพระเหลา  อ าเภอพนา  - เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม (สามัคคีวิทยา)ม.1 ต.พระเหลา

จังหวัดอ านาจเจริญ นันทนาการ อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก-  - เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม  - ก่อสร้างอาคารอเนก- 35,100,000    - - จ านวนผู้ใช้  - ศูนย์ OTOP แหล่ง กองช่าง

ประสงค์ หมู1่ ต.พระเหลา อ.พนา นันทนาการ ประสงค์ ก่อสร้างตามแบบ (เงินอุดหนุน) บริการ วัฒนธรรมท้องถิ่น

 จ.อ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง  - ประชาชนใช้ในการจัดกิจ

จ านวน 1 หลัง กรรมและส่งเสริมการเรียนรู้

ของชุมชน

3 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง - เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสนามเด็กเล่น ได้สนามเด็กเล่นที่มี 750,000     -  - จ านวน - เด็กนักเรียนมีสนามเด็กเล่น กองการศึกษา

สนามเด็กเล่นในโรงเรียน ที่มีมาตรฐาน มาตรฐาน พร้อมชุดเคร่ืองเล่น (เงินอปท.) สนามเด็กเล่น ที่มีมาตรฐาน

สังกัดเทศบาลต าบลพนา - เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน -นักเรียนมีพัฒนาการ

จ านวน 2 แห่ง นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย จ านวน 2 แห่ง เหมาะสมตามวัย

ทั้งเรียน ทั้งเล่น และออกก าลังกาย ทั้งเรียน ทั้งเล่น และออกก าลังกาย

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 150,000     -  - จ านวน -คนในชุมชนได้ออกก าลังกายและ กองการศึกษา

กลางแจ้งส าหรับชุมชน ให้คนในชุมชนได้ออกก าลังกาย ที่ได้มาตรฐาน ชุมชนละ (เงินอปท.) เคร่ืองออก รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ทั้ง 5 ชุมชน ในเขตเทศบาล รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2 ตัว ก าลังกายกลางแจ้ง

ต าบลพนา ชุมชนละ 2 ตัว

ตัวชี้วัด(KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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5 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน  - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้  - จัดการแข่งขันกีฬา 100,000     100,000    100,000    จ านวนประชาชน  - ประชาชนได้ออกก าลังกาย กองการศึกษา

สัมพันธ์ ออกก าลังกายและแสดงความ 5 ชุมชน ความถี่ 1 คร้ัง/ปี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ที่เข้าร่วมแข่งขัน และแสดงความ

สามารถทางด้านการกีฬา  - ให้การสนับสนุน กีฬา คิดเป็น สามารถทางด้านการกีฬา

 - เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ชุมชนในการเตรียมทีม ร้อยละ 80 -เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ชุมชนกับเทศบาล ชุมชนกับเทศบาล

6 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น  - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน  - จัดการแข่งขันกีฬา/ 50,000       50,000      100,000    จ านวน  - พนักงานส่วนท้องถิ่น กองการศึกษา

สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด อปท. ได้ออกก าลังกาย อุดหนุน อปท.เจ้าภาพ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) พนักงาน ได้ออกก าลังกาย

 - เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีในกลุ่ม (หมุนเวียน) เพื่อเป็น ที่ร่วม  - เกิดความสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม

อปท.ในเขตอ าเภอพนา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขัน อปท.ในเขตอ าเภอพนา

แข่งขันกีฬา 5 อปท. กีฬา ร้อยละ 80

ในเขตอ าเภอพนา

7 โครงการร่วมแข่งขันกีฬา  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง  - ส่งนักกีฬาโรงเรียน 100,000     100,000    100,000    ความ  - นักเรียนได้แสดง กองการศึกษา 

นักเรียนองค์กรปกครองส่วน- ออกถึงความสามารถด้านกีฬา เทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ส าเร็จ ออกถึงความสามารถด้านกีฬา

ท้องถิ่น (ระดับภาค/ประเทศ)  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออก (สามัคคีวิทยา) เข้าร่วม ในการ  - นักเรียนได้ออกก าลังกายใช้เวลาว่าง

ก าลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แข่งขันในระดับภาค ได้รับ ให้เกิดประโยชน์

ตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัล

และระดับประเทศ

8 โครงการจัดท าอัฒจันทน์นั่งชม  - เพื่อให้มีที่นั่งชมและเชียร์กีฬา  - จัดท าอัฒจันทน์ 300,000      -  - จ านวน  - ผู้มาชมกีฬาในโรงเรียน กองการศึกษา 

และเชียร์กีฬาในโรงเรียน ในโรงเรียนที่สะดวก สบาย จ านวน 2 อัฒจันทน์ (เงิน อปท.) อัฒจันทน์ ได้รับความสะดวก สบาย

เทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)  - เพื่อให้บริการประชาชนในการ 2 อัฒจันทน์ ในการชมและเชียร์กีฬา

จัดแข่งขันกีฬาของชุมชนหรือ  - สร้างความประทับใจให้

หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ กับขุมชน
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9 โครงการพัฒนาทักษะด้าน  - เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถ  - จ้างครูพละศึกษา 190,560     190,560    190,560    นักเรียน  - นักเรียนมีทักษะ ความสามารถ กองการศึกษา

พลศึกษาของนักเรียนใน ด้านการเล่นกีฬาให้แก่นักเรียน/ สอนกีฬา นันทนาการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มีผล ด้านการเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น

โรงเรียนสังกัดเทศบาล เยาวชน โรงเรียนในสังกัด สัมฤทธิ์

ต าบลพนา  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/ เทศบาลต าบลพนา ด้านการกีฬา  - นักเรียน/เยาวชนได้ออกก าลังกาย

เยาวชนได้ออกก าลังกาย  จ านวน 2 อัตรา ที่สูงขึ้น เล่นกีฬาตามที่ตนเองสนใจ

เล่นกีฬาตามที่ตนเองสนใจ

10 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและ  - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ  - จัดให้มีการแสดง 40,000       40,000      40,000      จ านวน  - เยาวชนและประชาชนได้เล่นดนตรี กองการศึกษา

ประชาชน ประชาชนได้เล่นดนตรีตามที่ ดนตรีให้เยาวชนและ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ผู้เข้าร่วม ตามที่ตนสนใจ

ตนเองสนใจ ประชาชนในเขตเทศบาล กิจกรรม

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ร้อยละ 80

11 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ -จัดโครงการแข่งขันกีฬา 10,000       10,000      10,000      จ านวน  - เเยาวชนและประชาชน กองการศึกษา 

และประชาชนต้านยาเสพติด ประชาชนได้แสดงออกถึงความ ตระกร้อพนาคัพ/จัดโครงการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้เข้า ได้แสดงออกถึงความสามารถ

สามารถด้านการกีฬา แข่งขันกีฬาฟุตบอลแท็กซ่ีคัพ กิจกรรม ด้านการกีฬา

 - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ ไม่น้อยกว่า  -เยาวชนและประชาชนได้ออกก าลังกาย

ประชาชนได้ออกก าลังกาย 100 คน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

12 โครงการแข่งขันฟุตบอลพนาคัพ  - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้  - สนับสนุนจัดการแข่งขัน 100,000     100,000    100,000    จ านวน  - เยาวชนได้ออกก าลัง กองการศึกษา 

ออกก าลังกายและห่างไกล ฟุตบอลประชาชนและเยวชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาชน กายและห่างไกลยาเสพติด

ยาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบลพนา ที่เข้าร่วม และออกก าลังกายอย่าง

 - เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้ และพื้นที่ใกล้เคียง แข่งกัน ต่อเนื่อง

ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง จ านวน 1 คร้ัง/ปี กีฬา  - เยาวชนใช้เวลาให้เกิด

 - เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ฟุตบอล ประโยชน์

 - เพื่อเป็นการยกระดับฐาน ร้อยละ 80  - กีฬาฟุตบอลมีมาตรฐาน

การกีฬาฟุตบอลของอ าเภอ

ให้ได้มาตรฐาน



     2.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

13 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  - เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม -จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ า 30,000       40,000      50,000      จ านวน  - ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา 

ทางน้ า กิจกรรมทั้งเป็นการส่งเสริม อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาชน กิจกรรมทั้งเป็นการส่งเสริม

การออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการ ที่เข้าร่วม การออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการ

ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า แข่งกัน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า

ขอิงชุมชน กีฬา ขอิงชุมชน

ทางน้ า

ร้อยละ 80

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนา  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี  - จ้างครูสอนนาฏศิลป์ 120,000     180,000    180,000    จ านวนครูสอน  - นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษา

ด้านนาฏศิลป์ของเด็กนักเรียน ทักษะความรู้ด้านนาฏศิลป์ ประจ าโรงเรียนเทศบาล (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) นาฏศิลป์ มีความรู้ในด้านนาฏศิลป์

 - เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม พนา (สามัคคีวิทยา) จ านวน 1 คน และกล้าแสดงออก

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จ านวน 1 คน  - ศิลปวัฒธรรมได้รับ

การสืบสานคงอยู่สืบไป

15 โครงการจัดหาสถานที่ซ้อม - ให้เยาวชนได้มีสถานที่ซ้อมดนตรี -มีสถานที่ซ้อมดนตรีให้ - 200,000 - นักเรียน - เยาวชนได้มีสถานที่ซ้อมดนตรี กองการศึกษา

ดนตรีให้กับเยาวชนในเขต ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง กับเยาวชน จ านวน 1 แห่ง (เงินอปท.) ทุกคนได้ใช้ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง

อ าเภอพนา ให้เกิดประโยชน์ หลีกเล่ียง และ ห้องซ้อม ให้เกิดประโยชน์ หลีกเล่ียง และ

ห่างไกลยาเสพติด ดนตรี ห่างไกลยาเสพติด

16 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล -ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 60,000       จ านวนผู้เข้าร่วม -ประชาชนได้ออกก าลังกาย กองการศึกษา

7 คน เฉลิมพระเกียรติ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 7 คน เฉลิมพระเกียรติ (อปท.) กิจกรรมร้อยละ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จ 80

พระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 89 พระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 89

พรรษา พรรษา

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

17 โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้  - ก่อสร้างลานกีฬา 500,000      -  - จ านวน  - ประชาชนได้ออก กองการศึกษา

เมืองพนาต์ ออกก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง (เงินอุดหนุน) ประชาชน ก าลังกายและมีสุขภาพที่ดี

ทั่วไปที่ใช้



     2.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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ลานกีฬาร้อยละ

80

18 กีฬาสีสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 1. เพื่อให้เด็กได้ออกก าลังกาย จัดกิจกรรมกีฬาสร้าง 30,000       30,000 30,000 จ านวนเด็ก 1. เด็กได้ออกก าลังกาย ศูนย์พัฒนา

เด็กและผู้ปกครอง เป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ สัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) และผู้ปกครอง เป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ เด็กเล็ก

แข็งแรง และผู้ปกครอง อน่างน้อยปีละ ที่เข้าร่วม แข็งแรง เทศบาลต าบล

2. เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน 1 คร้ัง โครงการฯ 2. เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน พนา 

และผู้ปกครอง ร้อยละ 80 และผู้ปกครอง สังกัด

3. เด็กเกิดความสนุกสนานในการ 3. เด็กเกิดความสนุกสนานในการ กองการศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม

4. เพื่อให้เด็กเกิดความรัก ความ 4. เด็กเกิดความรัก ความ

สามัคคีรู้จักการช่วยเหลือ สามัคคีรู้จักการช่วยเหลือ

19 ขยับกายวันละนิด ชีวิตแจ่มใส 1. เพื่อให้เด็กได้ออกก าลังกาย จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค 10,000       20,000 20,000 จ านวนนักเรียน 1. เด็กได้ออกก าลังกาย ศูนย์พัฒนา

ทุกวัน ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ที่เข้าร่วม ทุกวัน ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เด็กเล็ก

2. เด็กเกิดความสนุกสนาน เมื่อท า เทศบาลต าบลพนา หลัง กิจกรรม 2. เด็กเกิดความสนุกสนาน เมื่อท า เทศบาลต าบล

กิจกรรมร่วมกับเพื่อน เคารพธงชาติตอนเช้า ร้อยละ 100 กิจกรรมร่วมกับเพื่อน พนา 

อย่างน้อย 3 คร้ัง/สัปดาห์ สังกัด

กองการศึกษา

20 โครงการจิตกรน้อย 1. เพื่อเสริมสร้างให้เด็กได้ใช้ จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน 10,000       10,000 - จ านวนนักเรียน 1. เด็กได้ใช้ ศูนย์พัฒนา

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ได้สร้างสรรค์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ที่เข้าร่วม จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กเล็ก

2.เด็กรู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น ผลงานของตนเอง กิจกรรม 2.เด็กรู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น เทศบาลต าบล

3.ฝึกให้เด็กรู้จักการแบ่งปัน และสร้างผลงานร่วมกับเพื่อน ร้อยละ 100 3.เด็กรู้จักการแบ่งปัน พนา 

ช่วยเหลือผู้อื่นไกด้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ช่วยเหลือผู้อื่นไกด้ สังกัด

กองการศึกษา



     2.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
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21 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 1. เพื่อให้เด็กได้ออกก าลังกาย - ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์ 30,000       - - ระยะเวลา 1. เด็กได้ออกก าลังกาย ศูนย์พัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาล เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา (อปท.) ด าเนินงาน เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เด็กเล็ก

ต าบลพนา 2.เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ออก 2.เด็กมีความปลอดภัย เทศบาลต าบล

ในการเล่นเคร่ืองเล่นสนาม ก าลังกายอย่างปลอดภัย ในการเล่นเคร่ืองเล่นสนาม พนา 

และสนุกสนาน สังกัด

กองการศึกษา

22 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/เยาวชน  - ส่งนักเรียนเข้าร่วม 20,000       20,000      20,000      จ านวน  - นักเรียน/เยาวชน โรงเรียน

ต้านยาเสพติด ได้แสดงออกถึงความ แข่งขันกีฬาระดับ (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน นักเรียนที่เข้า ได้แสดงออกถึงความ เทศบาลพนา

สามารถ จังหวัดอ านาจเจริญ เงินรายหัว) เงินรายหัว) เงินรายหัว) แข่งขัน สามารถ (สามัคคีวิทยา)

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/เยาวชน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ร้อยละ 80  - นักเรียน/เยาวชน สังกัด

ได้ออกก าลังกาย ได้ออกก าลังกาย กองการศึกษา

23 โครงการแข่งขันกีฬาสี  - เพื่อให้นักเรียนได้  - จัดการแข่งขันกีฬาสี 50,000 50,000 50,000 จ านวน  -นักเรียนในโรงเรียนได้ โรงเรียน

ภายในโรงเรียน ออกก าลังกายและได้แสดงความ ภายในโรงเรียน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน นักเรียน ออกก าลังกายและได้แสดง เทศบาลพนา

สามารถทางด้านการกีฬา เทศบาลต าบลพนาฯ เงินรายหัว) เงินรายหัว) เงินรายหัว) ที่เข้าร่วม ความสามารถของตนเอง (สามัคคีวิทยา)

 - เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดี  ความถี่ 1 คร้ัง/ปี แข่งขันกีฬาสี  - นักเรียนเกิด สังกัด

ต่อกันของนักเรียนในโรงเรียน ร้อยละ  80 ทัศนคติที่ดีต่โรงเรียนและ กองการศึกษา

 - เพื่อให้นักเรียนเห็นความ เพื่อนร่วมงาน

ส าคัญและประโยชน์ของการ  - บุคลากรในองค์กรได้รับ

ออกก าลังกายจากการแข่งขัน ประโยชน์ของการออก

กีฬา ก าลังกายจากการ

แข่งขันกีฬา

24 โครงการปรับปรุงสนามบาส  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้  - สนามบาสเก็ตบอล 180,000  -  - นักเรียน  - นักเรียนได้ออก โรงเรียน

เก็ตบอลโรงเรียนเทศบาลพนา ออกก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง (อปท.) ทุกคน ก าลังกาย เทศบาลพนา



     2.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
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(สามัคคีวิทยา)  - เพื่อให้นักเรียนมีสนามกีฬา ได้ใช้  - มีสนามกีฬาในการ (สามัคคีวิทยา)

ในการเรียนและส่งเสริม ลานกีฬา เรียนและใช้ท ากิจกรรม สังกัด

กิจกรรมกีฬาของนักเรียน เล่น กีฬาของนักเรียน กองการศึกษา

กีฬา



     2.6 แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพใน  - เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียน  - จา้งครูสอน หรือ จนท . 1,260,000      1,260,000      1,260,000     ผลสัมฤทธิท์าง  - เด็กนักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา

การใช้ภาษาต่างประเทศให้ มีความรู้และใช้ภาษาต่าง โครงการสอนภาษาจนี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) การเรียน และใช้ภาษาองักฤษ

แกเ่ด็กนักเรียน ประเทศได้ถกูต้อง 2 อตัรา เพิม่ขึน้ ภาษาจนีได้ถกูต้องมากขึน้

- จา้งครูสอน หรือ จนท .

โครงการสอนภาษาองักฤษ

5 อตัรา

2 โครงการมหกรรมการศึกษา  - เพือ่เปดิโอกาสใหน้ักเรียนได้  - ส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกดั 70,000          70,000          70,000         จ านวน  - นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ กองการศึกษา

ท้องถิน่ ภาคตะวนัออก- ศึกษาหาความรู้เพิม่เติม เทศบาลพนาฯ จ านวน  2 (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) นักเรียน เพิม่เติม

เฉยีงเหนือ  - เพือ่เผยแพร่ผลงานทาง โรงเรียน ร่วม (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ที่เขา้ร่วม  - ได้เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ

วชิาการ แสดงผลงาน ในระดับภาค รายหัว) รายหัว) รายหัว) โครงการ

และระดับประเทศ ร้อยละ 80

3 โครงการจดัซ้ือ วสัดุครุภณัฑ์  - เพือ่ใหม้ีส่ือการเรียนการสอน  - จดัซ้ือครุภณัฑ์ทาง 100,000         100,000        100,000       จ านวนครุภณัฑ์  - โรงเรียนมีส่ือการเรียน กองการศึกษา 

ทางการศึกษาของศูนยพ์ฒันา ที่เพยีงพอและได้มาตรฐาน การศึกษา เช่น (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ที่จดัซ้ือ การสอนที่เพยีงพอและมี

เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกดั  - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพทาง คอมพวิเตอร์, โต๊ะ, ประสิทธภิาพ

เทศบาลต าบลพนา 2 การศึกษาใหแ้กน่ักเรียน เกา้อี้, และครุภณัฑ์  - การปฏบิติังานมีความ

โรงเรียน อืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบั สะดวกมากขึน้

การศึกษา

4 โครงการพฒันาคุณธรรม  - เพือ่ปลูกฝังจติส านึกด้าน  - จดัอบรม 1  คร้ัง/ปี 20,000          20,000          20,000         จ านวนนักเรียน  -นักเรียน/เยาวชนมีจติ กองการศึกษา

และจริยธรรมของนักเรียน/ คุณธรรมจริยธรรมแก่ - เขา้ค่ายคุณธรรม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ที่เขา้ร่วม ส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

เยาวชนโรงเรียนในสังกดั นักเรียน/เยาวชน จริยธรรม กจิกรรมร้อยละ  - ได้เยาวชนที่มีคุณภาพ

เทศบาลต าบลพนา  - เพือ่สร้างเยาวชนใหเ้ปน็ 80 เปน็คนดีของสังคม

คนดีของสังคม

งบประมาณและที่มา
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5 โครงการจดัซ้ือส่ือวสัดุอปุกรณ์  - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ  - จดัซ้ือส่ือการเรียน 50,000          50,000          50,000         ผล -เด็กใหม้ีประสิทธภิาพพฒันาการ กองการศึกษา

การเรียนการสอนในศูนยพ์ฒันา เรียนรู้ของเด็กใหม้ีพฒันาการ การสอนต่างๆส าหรับเด็ก (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สัมฤทธิ์ ที่สมบรูณ์เต็มตามวยั

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา ที่สมบรูณ์เต็มตามวยั ปฐมวยั ทางการ

เรียนการ

สอนเพิม่

ขึน้

6 โครงการพฒันาศักยภาพ -เพิม่ศักยภาพของท้องถิน่  - จา้ง (จนท. 500,000         500,000        500,000       ผล  - นักเรียนมีความรู้มากขึน้ กองการศึกษา 

ทางการศึกษากอ่นระดับ ในการบริหารจดัการศึกษาของ โครงการ) จ านวน 6 อตัรา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สัมฤทธิ์  - โรงเรียนมีศักยภาพใน

ประถมศึกษาและประถมศึกษา โรงเรียนในสังกดัและศูนย์ เพือ่ปฏบิติัหน้าที่ในโรงเรียน ทางการ การจดัการศึกษา

พฒันาเด็กเล็กในสังกดั เทศบาลพนาฯ, โรงเรียน เรียนการ  - สามารถตอบสนองต่อ

จ านวน 3 แหง่ อนุบาลสาธติฯ และ สอนเพิม่ ความต้องการของชุมชน

- เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพทางการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขึน้

ศึกษาใหแ้กน่ักเรียนและศูนย์ เทศบาลต าบลพนา

พฒันาเด็กเล็กในสังกดัเทศบาล

ต าบลพนา

7 โครงการอบรม และทัศนศึกษา  - เพือ่เพิม่ทักษะและประสิทธิ-  - ครู และบคุลากร 172,000         172,000        172,000       ผล  - ทักษะและประสิทธิ- กองการศึกษา

ดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของ ภาพการสอนใหม้ากขึน้ ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกดั เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน สัมฤทธิ์ ภาพการสอนใหม้ากขึน้

ครู บคุลากรทางการศึกษา  - เพือ่น าความรู้ ประสบการณ์ จ านวน 2 โรงเรียน ทางการ  - เพือ่น าความรู้ ประสบการณ์

ในสังกดัเทศบาลต าบลพนา มาพฒันาโรงเรียนใหก้า้วหน้า การฝึกอบรม อยา่งน้อย 1 เรียนการ มาพฒันาโรงเรียนใหก้า้วหน้า

ต่อไป หลักสูตร/คน/ปี สอนเพิม่ ต่อไป

 - เพือ่เตรียมความพร้อมเขา้สู่  - ทัศนศึกษาดูงาน ขึน้  - เพือ่เตรียมความพร้อมเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน อยา่งน้อยปลีะ  1  คร้ัง ประชาคมอาเซียน
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8 โครงการส่งเสริมการจดัการ  - เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนมี  - จา้งหวัหน้าศูนยแ์ละ 320,000         380,000        380,000       นักเรียน  - นักเรียนที่เรียนจบ กองการศึกษา

ศึกษาสายอาชีพหลักสูตร วชิาชีพ เจา้หน้าที่ประจ าศูนยก์าร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มีผล หลักสูตร ปวช. มีอาชีพ

ปวช. วทิยาลัยเทคนิค  - เพือ่เปน็การพฒันาศักยภาพ เรียนรู้วทิยาลัยเทคนิค สัมฤทธิ์ รองรับ

หวัตะพานเทศบาลต าบลพนา การเรียนรู้ของนักเรียน หวัตะพาน-เทศบาล ทางการ  - นักเรียนได้รับความรู้

ต าบลพนา จ านวน 3 คน เรียน และมีศักยภาพ สามารถ

เพิม่ขึน้ พึง่ตนเองได้

9 โครงการตลาดนัดวชิาการ  - เพือ่จดันิทรรศการแสดง - ครูและนักเรียน 12,000          20,000          20,000         จ านวนนักเรียน - ครูและนักเรียนได้น าผลงาน กองการศึกษา

ผลงานของนักเรียนและครู โรงเรียนเทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เขา้ร่วมกจิกรรม มาแสดง /จดันิทรรศการ

- เพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์ (สามัคคีวทิยา) /โรงเรียน ร้อยละ 80

การเรียนรู้ของนักเรียนและ อนุบาลสาธติเทศบาลพนา

ประสบการณ์การท างานของครู (เทศบาล๒) ร่วมกนัจดันิทรรศ-

การทางวชิาการ

10 โครงการจดัซ้ือส่ือวสัดุอปุกรณ์  - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ  - วสัดุอปุกรณ์การ 30,000          30,000          30,000         มีผล  - นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา

การเรียนการสอนในศูนยก์าร เรียนรู้ของนักเรียนสายอาชีพ เรียนการสอน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สัมฤทธิ์ พฒันาในด้านอาชีพที่

เรียนรู้วทิยาลัยเทคนิค หลักสูตร ปวช.ใหม้ีศักยภาพ ทางการ หลากหลาย

หวัตะพาน-เทศบาลต าบลพนา มากขึน้ เรียน

การสอน

เพิม่ขึน้

11 โครงการโรงเรียนในฝัน  - เพือ่พฒันาโรงเรียนใหม้ี  - โรงเรียนได้รับรางวลั 100,000         100,000        100,000       นักเรียนมี  - โรงเรียนมีประสิทธภิาพ กองการศึกษา

ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ และ โรงเรียนในฝัน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประสิทธภิาพ ในเร่ืองการเรียนการสอน

เปน็ที่รู้จกัของคนทั่วไป การเรียนที่ดีขึน้ มากขึน้ และเปน็ที่รู้จกัของ
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 - เพือ่พฒันาการเรียนการสอน คนทั่วไป

ในโรงเรียนใหม้ีการบริหาร

จดัการที่ดีขึน้

12 โครงการพฒันาคุณภาพ  - เพือ่ยกระดับคุณภาพการ  - นักเรียนในโรงเรียน 200,000         200,000        200,000       มีผล  - นักเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา

การศึกษา (SMART SCHOOL) ศึกษาใหม้ีมาตรฐานสูงขึน้ เทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สัมฤทธิ์ และมีคุณภาพทางการ

 - เพือ่ใหคุ้ณภาพตัวชี้วดัเปน็ที่ (สามัคคีวทิยา) /โรงเรียน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทางการ ศึกษามากขึน้ 

ประจกัษแ์ละเชื่อมั่น อนุบาลสาธติเทศบาลพนาฯ เรียน  - ครูและนักเรียนได้พฒันา

มีคุณภาพและลักษณะ การสอน การเรียนการสอนมากขึน้

ที่พงึประสงค์ เพิม่ขึน้ และที่เปน็ที่ประจกัษก์บั

คนทั่วไป

13 โครงการพฒันา/ปรับปรุง -เพือ่ใหโ้รงเรียนในสังกดัทั้ง 2  - มีหอ้งสมุดแบบ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  - หอ้งสมุดได้มาตรฐาน กองการศึกษา

หอ้งสมุด โรงเรียนมีหอ้งสมุดที่ได้ ธรรมดาและแบบ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของ มีหนังสือเพยีงพอสามารถ

มาตรฐาน มีหนังสือเพยีงพอ อเิล็กทรอนิคส์ ของ นักเรียนที่ ค้นควา้หาความรู้เพิม่เติม

สามารถใหบ้ริการแกน่ักเรียน โรงเรียนในสังกดัทั้ง 2 ใช้บริการ ได้อยา่งเต็มที่และสะดวก

ได้อยา่งเต็มที่ โรงเรียน

พฒันาทักษะด้านภาษาองักฤษ เทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มีผล สามารถในการพดูใช้ภาษา

ในการพดูการใช้ภาษาติดต่อ (สามัคคีวทิยา) สัมฤทธิ์ องักฤษในการติดต่อ

ส่ือสาร (เขา้ค่ายภาษาองักฤษ)  - นักเรียนในโรงเรียน เพิม่ขึน้ ส่ือสารได้

อนุบาลสาธติเทศบาลพนา

(เทศบาล๒)
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15 โครงการพฒันาการจดัการ  - เพือ่พฒันาการเรียนการสอน  - โรงเรียนเทศบาลพนา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีผล  - การเรียนการสอน กองการศึกษา

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน ของโรงเรียนในสังกดัทั้ง 2 (สามัคคีวทิยา) ได้รับการ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สัมฤทธิ์ ของโรงเรียนในสังกดัทั้ง 2 

ในการพฒันาท้องถิน่ โรงเรียนใหม้ีการบริหารที่ดียิง่ขึน้ พฒันาทั้งด้านคุณภาพ ทางการ โรงเรียนให้มีการบริหารทีดี่ยิง่ขึน้

(SBMLD)  - เพือ่ยกระดับคุณภาพการ การเรียน การสอน เรียน  - คุณภาพการ

ศึกษาใหสู้งขึน้เพือ่พฒันา สภาพแวดล้อมภายใน การสอน ศึกษาของโรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนใหม้ีประสิทธภิาพ และภายนอก เพิม่ขึน้ มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

มากยิง่ขึน้ -โรงเรียนอนุบาลสาธติฯ

ได้รับการพฒันาทั้งด้าน

คุณภาพการเรียน การสอน

สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอก

16 โครงการธนาคารขยะ  - เพือ่ใหน้ักเรียนได้มีระบบ ใหม้ีโรงเรือนในการจดัเกบ็ 80,000          - - จ านวนโรงเรือน  - นักเรียนได้มีระบบ กองการศึกษา 

ในโรงเรียน การจดัการขยะที่มีคุณภาพ ขยะ ส าหรีบโครงการธนาคาร (เงิน อปท.) ส าหรับจดัเกบ็ การจดัการขยะที่มีคุณภาพ

 - เพือ่ลดปริมาณขยะในโรงเรียน ขยะส าหรับโรงเรียนในสังกดั ขยะตาม  - ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง

 - เพือ่สร้างจติส านึกที่ดีในการ ทั้ง 2 โรงเรียน โครงการฯ  -นักเรียนมีจติส านึกในการ

คัดแยกขยะ คัดแยกขยะ

 - เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในโรงเรียน ในโรงเรียน

17 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้  - เพือ่ปรับปรุงการเรียน  - นักเรียนในโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 มีผล  - นักเรียนมีความรู้และ กองการศึกษา

ในโรงเรียน การสอนใหม้ีความสอดคล้อง สังกดัเทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สัมฤทธิ์ ทักษะในการเรียนมากขึน้

กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 2 แหง่ คือ ทางการ  - นักเรียนได้รับประสบ-

 - เพือ่พฒันาแหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียนเทศบาลพนาฯ , เรียน การณ์มากขึน้



     2.6 แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

นักเรียนใหม้ีความเปน็สากล และโรงเรียนอนุบาลสาธติ การสอน  - น ามาพฒันากระบวน

มากขึน้ ได้รับการพฒันาด้าน เพิม่ขึน้ การเรียนการสอนใหดี้

ทักษะการเรียนรู้เพือ่ ยิง่ขึน้

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน

18 โครงการส่งเสริมกจิกรรม  - เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมด้าน  - นักเรียนโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 จ านวนนักเรียน  - นักเรียนมีความรู้และ กองการศึกษา

รักการอา่นในสถานศึกษา การอา่นของนักเรียนใหม้ี ในสังกดัเทศบาลต าบล (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ร้อยละ80 ทักษะในการอา่นมากขึน้

สังกดั อปท. คุณภาพมากขึน้ พนา จ านวน 2 แหง่ มีนิสัยรักการ  - นักเรียนได้รับประสบ-

 - เพือ่ฝึกประสบการณ์ของ อา่น การณ์มากขึน้

นักเรียนใหม้ีทัศนคติที่ดีต่อ - นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น

การเรียน

 - เพือ่ใหผู้้เรียนกล้าแสดงออก

ในทางที่ดี

19 โครงการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้  - เพือ่ส่งเสริมด้านการพฒันา  - โรงเรียนอนุบาลสาธติ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  - นักเรียนระดับปฐมวยั กองการศึกษา

ส าหรับเด็กปฐมวยัใน เด็กและเยาวชนใหม้ีคุณภาพ เทศบาลพนา(เทศบาล2) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของเด็ก ได้รับการพฒันาทักษะ

สถานศึกษา มากขึน้ ที่กล้า รอบด้าน

 - เพือ่ฝึกประสบการณ์ของ แสดงออก

เด็กและเยาวชนใหก้ล้าแสดง

ออกในทางที่ดี
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20 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  - เพือ่ส่งเสริมด้านสุขภาพของ  - นักเรียนในสังกดั 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ  - นักเรียนมีสุขภาพอนามัย กองการศึกษา

นักเรียนในระดับกอ่นวยัเรียนและ เทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของเด็ก ที่ดี

ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 แหง่, ศูนย์ ที่มีสุขภาพ  - ยกระดับคุณภาพชีวติ

พฒันาเด็กเล็ก 1 แหง่ สมบรูณ์ ที่ดีขึน้

และโรงเรียนสังกดั สพฐ . ตามเกณฑ์

1 แหง่ มาตรฐาน

21 โครงการสนับสนุนอาหาร  - เพือ่ส่งเสริมด้านสุขภาพของ  - นักเรียนในสังกดั 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ  - นักเรียนมีสุขภาพที่ดี กองการศึกษา

กลางวนั นักเรียนในระดับกอ่นวยัเรียนและ เทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของเด็ก  - ยกระดับคุณภาพชีวติ

ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 แหง่, ศูนย์ ที่มีสุขภาพ ที่ดีขึน้

พฒันาเด็กเล็ก 1 แหง่ สมบรูณ์

และ โรงเรียนสังกดั ตามเกณฑ์

สพฐ. 1 แหง่ มาตรฐาน

22 โครงการเขา้ร่วมการแขง่ขนั  - เพือ่ฝึกประสบการณ์ของ  - นักเรียนในสังกดั 100,000 100,000 100,000 จ านวนนักเรียน  - เนักเรียนได้ประสบการณ์ กองการศึกษา

ทักษะวชิาการ (ระดับภาค) นักเรียนในการเขา้ร่วมแขง่ขนั เทศบาลต าบลพนา (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ที่เขา้ร่วม ในการเขา้ร่วมแขง่ขนั

ทักษะวชิาการ จ านวน 2 แหง่ และ กจิกรรมร้อยละ ทักษะวชิาการ

 - เพือ่ใหน้ักเรียนกล้าแสดงออก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 80  - นักเรียนกล้าแสดงออก

ในทางที่ดี 1 แหง่ เขา้ร่วมการแขง่ขนั ในทางที่ดี
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23 โครงการเขา้ร่วมงานชุมนุม -เพือ่ส่งเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ  -พานักเรียนโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 จ านวน -นักเรียนได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กองการศึกษา

ลูกเสือท้องถิน่แหง่ชาติ ด้านการเรียนลูกเสือใหก้บั เทศบาลพนา (สามัคคีวทิยา) (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) นักเรียน จากการเขา้ร่วมโครงการชุมนุม

ของโรงเรียนเทศบาลพนา เขา้ร่วมโครงการฯ ที่เขา้ร่วม ลูกเสือท้องถิน่แหง่ชาติ

(สามัคคีวทิยา) โครงการร้อยละ 

80

24 โครงการเขา้ค่ายพฒันาเด็กและ  - เพือ่ส่งเสริมด้านการพฒันา  - เด็กและเยาวชนใน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  - เด็กและเยาวชนมีความ กองการศึกษา

เยาวชนระดับภาค เด็กและเยาวชนใหม้ีคุณภาพ เขตเทศบาลต าบลพนา (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของเด็ก รู้และทักษะในการใช้ชีวติ

มากขึน้ เขา้ร่วมจ านวน 100 คน (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) เยาวชน มากขึน้

 - เพือ่ฝึกประสบการณ์ของ ที่มี  - ได้รับประสบการณ์

เด็กและเยาวชนใหก้ล้าแสดง คุณภาพ กล้าคิดกล้าแสดงออก

ออกในทางที่ดี  - น ามาปรับใช้ในชีวติ

ประจ าวนั

25 โครงการเขา้ร่วมค่ายพฒันา  - เพือ่ปรับกระบวนการเรียน  - ครู /นักเรียนในสังกดั 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80  - นักเรียนได้รับประสบ- กองการศึกษา

ประชาคมอาเซียนและ การสอนใหม้ีความสอดคล้อง เทศบาลต าบลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของเด็ก การณ์ตรงที่หลากหลาย

ประชาคมโลก กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 2 แหง่และศูนย์ ที่มี ยิง่ขึน้

 - เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน พฒันาเด็กเล็ก 1 แหง่ ความรู้

การเตรียมเขา้สู่ประชาคม เขา้ร่วมโครงการฯ เพิม่ขึน้

อาเซียน
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26 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  - เพือ่ส่งเสริมคุณภาพจริยธรรม  - เด็กนักเรียนโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 จ านวน  - นักเรียนมีคุณธรรม กองการศึกษา

ใหแ้กเ่ด็กนักเรียนของโรงเรียน ในสังกดั ร้อยละ 100 (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) นักเรียน จริยธรรมร้อยละ 100

ในสังกดัทั้ง 2 แหง่ มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่เขา้ร่วม  - นักเรียนที่มีคุณธรรม

โครงการฯ จริยธรรมได้รับการยกยอ่ง

ร้อยละ 80

27 โครงการพฒันาศักยภาพครู  - เพือ่พฒันาบคุลากรและ  - บคุลากรในสังกดั 30,000 30,000 30,000 ผล  - ครูและบคุลากรทาง กองการศึกษา

และบคุลากรทางการศึกษา ครูในสังกดัสถานศึกษาให้ สถานศึกษาอยา่งน้อย (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สัมฤทธิ์ การศึกษาในสังกดัสถาน

ในการจดัท าแผนการศึกษาและ สามารถจดัท าแผนและ 1 คน สามารถจดัท าแผน ในการจดั ศึกษาสามารถจดัท า

งบประมาณด้านการศึกษา งบประมาณด้านการศึกษาได้ และงบประมาณด้าน ท าแผนฯ แผนพฒันาการศึกษาและ

การศึกษาได้ และงบ แผนงบประมาณทางการ

ประมาณ ศึกษาได้ถกูต้อง

เพิม่ขึน้

28 โครงการส่งเสริมการเรียน  - เพือ่เสริมสร้างใหน้ักเรียนมี  - จา้งครูและบคุลากร 500,000 500,000 500,000 ผล  - นักเรียนมี กองการศึกษา

ระดับการศึกษากอ่นประถม - คุณภาพมีประสิทธภิาพเต็มตาม เพือ่สอนเด็ก (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สัมฤทธิ์ คุณภาพมีประสิทธภิาพเต็มตาม

ศึกษาในโรงเรียนอนุบาลสาธติ ศักยภาพ ปฐมวยั จ านวน 5 อตัรา การเรียน ศักยภาพ

เทศบาลพนา (เทศบาล 2)  - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพทาง การสอน  - ประสิทธภิาพทางการศึกษา

และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การศึกษาใหแ้กน่ักเรียน เพิม่ขึน้ ของนักเรียนเพิม่มากขึน้

เทศบาลต าบลพนา

29 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ  - เพือ่เสริมสร้างใหง้านทาง  - เพือ่จา้ง จนท.โครงการ 288,000 288,000 288,000 ระยะ  - การปฏบิติังานทาง กองการศึกษา

ในการท างานทางวชิาการ วชิาการและงานธรุการ จ านวน  4  อตัรา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลาของ วชิาการและงานธรุการ

และงานธรุการ กองการศึกษา กองการศึกษามีคุณภาพ งานธรุการ มีประสิทธภิาพเต็ม

ประสิทธภิาพและส าเร็จ ที่ด าเนิน เต็มศักยภาพและบรรลุ
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ตามวตัถปุระสงค์ การเสร็จ วตัถประสงค์ที่ต้ังไว้

30 โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/  - เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ  - ครูผู้ดูแลเด็ก/ 8,000 8,000 8,000 บคุลากร  - ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา

ผู้ดูแลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 4 คน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มีประสิทธิ- ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ภาพเพิม่ เทศบาลต าบลพนาได้รับ

มากขึน้ ค่าพฒันาครู คนละ

2,000 บาท

31 โครงการต่อเติมหลังคา  - เพือ่ใหอ้าคารมีบรรยากาศ  - จัว่หน้าอาคาร 100,000          -  -  - อาคารมีบรรยาที่ กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล ร่มร่ืน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (เงิน อปท.) ร่มร่ืนและเยน็สบาย

ต าบลพนา  - เพือ่ช่วยในการปอูงกนั เทศบาลต าบลพนา  - แสงแดดส่องไม่ถงึ

แสงแดด 1 แหง่ และไม่ร้อน

32 โครงการอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน -เพือ่ติดต้ัง ระบบ Asymmetric -เพือ่ใหโ้รงเรียนในสังกดั 19,200 19,200 19,200 -โรงเรียนในสังกดั

Digital Subscriber Line:ADSL ทั้ง 2 โรงเรียนมีอนิเตอร์ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทั้ง 2 โรงเรียนมีอนิเตอร์ กองการศึกษา

เน็ต ระะบบ Asymmetric เน็ต ระะบบ Asymmetric 

Digital Subscriber Line Digital Subscriber Line

:ADSL ใช้งาน :ADSL ใช้งาน

 - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพทาง

การศึกษาใหแ้กน่ักเรียน

33 โครงการอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน -เพือ่ติดต้ัง ระบบ Wireless -เพือ่ใหโ้รงเรียนในสังกดั 14,400          14,400          14,400         -โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษา

Fidelity: wifi ทั้ง 2 โรงเรียนมีอนิเตอร์ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทั้ง 2 โรงเรียนมีอนิเตอร์

เน็ต ระบบ Wireless เน็ต ระบบ Wireless 

Fidelity: wifi ใช้งาน Fidelity: wifi ใช้งาน
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 - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพทาง

การศึกษาใหแ้กน่ักเรียน

34 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม  - เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - อาคารเรียนและ 400,000         400,000        400,000       จ านวน  - อาคารเรียนและอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบให้ อาคารประกอบทุกหลัง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) นักเรียน ประกอบพร้อมส าหรับ

พร้อมส าหรับการใช้สอยอยา่ง เอือ้ต่อการใช้ประโยชน์ ที่เขา้ใช้ การใช้งานได้ทันที

มีประสิทธภิาพ ของโรงเรียนใน

สังกดัทั้ง 2 โรงเรียน

35 โครงการปรับปรุงหลักสูตร  - เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ  - โรงเรียนในสังกดั 40,000          40,000          40,000         โรงเรียน  - โรงเรียนมีเงินงบ กองการศึกษา

สถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 2 แหง่ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มีประสิทธิ- ประมาณเปน็ค่าปรับปรุง

ภาพในการ หลักสูตรสถานศึกษา

สอนมาก ของโรงเรียนในสังกดั

ขึน้ จ านวน 2 แหง่

36 โครงการรณ์รงค์ปอูงกนั -เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดั  - นักเรียนและเยาวชน 39,000          39,000          39,000         การแพร่ - นักเรียนได้เรียนรู้ถงึพษิภยั กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา อบรม/หรือจดักจิกรรม โครงการ ในเขตบริการของ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ระบาด ของยาเสพติด

รณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดใน โรงเรียน จ านวนเด็ก ของยา

สถานศึกษา เพือ่ใหน้ักเรียน เขา้ร่วมโครงการ เสพติด

ได้เรียนรู้ถงึพษิภยัยาเสพติด ลดลง

37 โครงการกอ่สร้างศาลาที่พกั -เพือ่ใหผู้้ปกครองได้มีที่พกัขณะ -ศาลาที่พกัผู้ปกครอง 100,000         - - จ านวนที่ - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

แกผู้่ปกครอง รอรับบตุรหลาน และได้รับ จ านวน 1 หลัง (เงินรางวัล) ผู้ปกครอง มีศาลาพกัขณะรอรับ

ความรู้จากมุมมองผู้ปกครอง (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท.ต.พนา) เขา้ใช้งาน บตุรหลาน
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- เพือ่เปน็แหล่งจดัการเรียนรู้ของ - มีสถานที่จดัมุมให้

เด็กนักเรียน ความรู้แกผู้่ปกครอง

38 โครงการพฒันาการเรียนรู้  - เพือ่ปรับปรุงการเรียน  - นักเรียนในโรงเรียน 160,000 160,000 160,000 มีผล  - นักเรียนมีความรู้และ กองการศึกษา

สู่ประชาคมอาเซียน การสอนใหม้ีความสอดคล้อง สังกดัเทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สัมฤทธิ์ ทักษะในการเรียนมากขึน้

กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 2 แหง่ คือ ทางการ  - นักเรียนได้รับประสบ-

 - เพือ่พฒันาแหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียนเทศบาลพนาฯ , เรียน การณ์มากขึน้

นักเรียนใหม้ีความเปน็สากล และโรงเรียนอนุบาลสาธติ การสอน  - น ามาพฒันากระบวน

มากขึน้ ได้รับการพฒันาด้าน เพิม่ขึน้ การเรียนการสอนใหดี้

ทักษะการเรียนรู้เพือ่ ยิง่ขึน้

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน

39 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  - เพือ่ปรับฐานความคิดความ  - จ านวนนักเรียน 53,000          53,000          53,000         ร้อยละของ  - นักเรียนประพฤติ กองการศึกษา

น าชีวติ ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนและศูนย์- (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) นักเรียนที่ ปฏบิติัตนมีคุณธรรม

และการอยูร่่วมกนัทางสังคม พฒันาเด็กเล็กใน มีพฤติกรรม จริยธรรมและอยูร่่วม

 - เพือ่ใหน้ักเรียนมีระเบยีบวนิัย สังกดั 3 แหง่ ด้าน สังคมได้ปกติ

มีจติสาธารณะ ค านึงถงึประโยชน์ คุณธรรม  - นักเรียนมีระเบยีบ

ต่อส่วนรวม ดีขึน้ วนิัย มีจติสาธารณ

นึกถงึประโยชน์ส่วนรวม

40 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพือ่ใหโ้รงเรียนมีสภาพแวด  - อาคารสถานที่ - 390,000        - โรงเรียน  - โรงเรียนมีสภาพ กองการศึกษา

สถานที่และพฒันาส่ิงแวดล้อม ล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่เอือ้ โรงเรียนในสังกดั 2 แหง่ (เงินอุดหนุน) มีพืน้ที่ แวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศ

ต่อการจดักจิกรรมการเรียนรู้ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน   สภาพ ที่เอือ้ต่อการเรียน

 - เพือ่ใหค้ณะครู นักเรียน สังกดัเทศบาล แวดล้อม การสอน 

และชุมชน มีสถานที่เพยีงพอ รวมทั้งหมดจ านวน 3 แหง่ ที่ดี  - โรงเรียนมีสถานที่
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ในการจดักจิกรรมต่าง ๆ พร้อม เพิม่ขึน้ เพยีงพอต่อการจดั

ทั้งใช้จดักจิกรรมการเรียนรู้ กจิกรรม

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน  - มีโรงเรียนมีระบบ

หอ้งเรียน และนอกหอ้งเรียน สาธารณูปโภคที่เพยีงพอ

เรียนอยา่งมีความมสุข และสะดวก ปลอดภยั

 - เพือ่พฒันาปรับปรุงระบบ  - โรงเรียนมีสภาพ

สาธารณูปโภค ที่ช ารุดทรุดโทรม แวดล้อมที่ปลอดภยั

หรืออยูใ่นภาวะเส่ียงใหม้ีความ

ปลอดภยัสูงสุดและพร้อมใช้งาน

อยูเ่สมอ

 - เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ในโรงเรียนใหม้ีความปลอดภยั 

รู้ทันเหตุการณ์ที่เกดิขึน้

41 โครงการเงินอดุหนุนส าหรับ  - เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนใน  - นักเรียนในโรงเรียน/ 193,000         193,000        193,000       จ านวน  - นักเรียนที่มีผลการ กองการศึกษา

ส่งเสริมศักยภาพการ โรงเรียน/วทิยาลัย สังกดั อปท . วทิยาลัย สังกดั อปท . (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) นักเรียน เรียนดีแต่บดิา/มารดา/

จดัการศึกษาของท้องถิน่ ที่บดิา มารดาและผู้ปกครองที่มี ที่บดิา/มารดา/ ที่ได้รับ ผู้ปกครอง มีรายได้

(ค่าปจัจยัพืน้ฐานส าหรับ รายได้น้อย ผลการเรียนดีมีทุน ผู้ปกครองที่มีรายได้ ค่าปจัจยั น้อยได้รับทุนการศึกษา

นักเรียนยากจน) การศึกษา ไม่เกนิ 40,000 บาท/ป ี พืน้ฐาน

42 โครงการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  - เพือ่ใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก จา้งพีเ่ล้ียงเด็ก จ านวน 180,000         180,000        180,000       อตัรา  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

คุณภาพ มีผู้ดูแลเด็กเพยีงพอต่อจ านวน 1 อตัรา (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลต าบลพนามี
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เด็กที่เพิม่ขึน้ในศูนยพ์ฒันา ต่อนักเรียน ผู้ดูแลเด็กเพิม่ขึน้

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

การศึกษา

43 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์  - เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน  - สภาพแวดล้อมหน้าศูนย์ 20,000          20,000          20,000         พืน้ที่  - ภมูิทัศน์ภายในบริเวณ กองการศึกษา

ด้านหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก บริเวณด้านหน้าศูนยพ์ฒันาเด็ก พฒันาเด็กเล็กมีความร่มร่ืน (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) สถานที่ โรงเรียนสะอาดร่มร่ืน

เล็กเทศบาลพนาใหม้ีความร่มร่ืน และเปน็ระเบยีบ พกัผ่อน  - โรงเรียนมีสวนหยอ่ม

เพิม่ขึน้ และที่พกัผ่อนส าหรับ

นักเรียนและประชาชน

44 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองกรองน้ าด่ืม - เพือ่เพิม่ความมีมาตรฐาน เคร่ืองกรองน้ าด่ืม จ านวน 17,000          - - จ านวนเคร่ือง -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ของน้ าด่ืมในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1 เคร่ือง (เงินอปท.) กรองน้ า มีน้ าด่ืมได้มาตรฐาน

เทศบาลต าบลพนา ท.ต.พนา ใหส้ะอาด ปลอดภยั มีคุณภาพ

45 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน -เพือ่เพิม่ทักษะประสิทธภิาพ -บคุลากรภายในกองการศึกษา 20,000          20,000          20,000         ผลสัมฤทธิใ์นการ -บคุลากรมีทักษะประสิทธภิาพ กองการศึกษา

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของ การปฏบิติังาน ได้ฝึกอบรมอยา่งน้อยปลีะ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ปฏบิติังาน การปฏบิติังานเพิม่มากขึน้

บคุลากรกองการศึกษา สังกดั - น าความรู้ประสบการณ์มาใช้ 1 คร้ัง/คน/ปี เพิม่มากขึน้ - บคุลากรน าความรู้

เทศบาลต าบลพนา ในการปฏบิติังาน - ศึกษาดูงานอยา่งน้อยปลีะ ประสบการณ์มาใช้ในการ

1 คร้ัง/ปี ปฏบิติังาน
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46 ส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู้ 20,000          20,000          20,000         จ านวนนักเรียน กองการศึกษา/

เพือ่การพฒันาคุณภาพชีวติ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ที่เขา้ร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็ก โครงการ เทศบาลต าบลพนา

ร้อยละ80

47 เสริมสร้างทักษะการฝึก 50,000          50,000          50,000         จ านวนนักเรียน กองการศึกษา/

ประสบการณ์ เรียนรู้นอก (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ที่เขา้ร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ สร้างความสัมพนัธท์ี่ดี โครงการะ เทศบาลต าบลพนา

ระหวา่งเด็กและผู้ปกครอง ร้อยล80

๑.เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักประหยัด  
อดออม แบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง             
  ๒.เพื่อพัฒนาให้เด็กนักเรียนมีทักษะ 
ในการอ่านและสามารถใช้ชีวิต 
ประจ าวันรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน ์                  
๓.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแปรงฟัน 
ที่ถูกวิธี มีสุขภาพฟันที่แข็งแรง                   
 ๔.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กับบ้านเด็กและ  
ครอบครัว  
๕.เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใต้ส านึกที่ดีใน  
การรักสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กนักเรียน  
๖.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเอื้อเฟื้อ 
 และแบ่งปัน  

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลพนา  
เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ  
มีทักษะในด้านต่าง ๆ  
และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน  
ตามกิจกรรม ดังนี้                            
๑) กิจกรรมหนูน้อยนักออม            
 ๒) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน          
 ๓) กิจกรรม ฟ.ฟันสวยยิ้มใส           
๔) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน 
กับศูนย์เด็กเล็กฯ                                
๕) กิจกรรมประโยชน์ของ 
กระดาษเหลือใช้                                   
๖) กิจกรรมธรรมะในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จาก  
ประสบการณ์ตรง และสามารถ
น าประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก  
ประสบการณ์ตรง        
-เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการรักษาระเบียบ 
วินัยและการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะมี 
ความรักความสามัคคี                                  
-เพื่อให้เด็กรู้จักการสังเกต ,การคิด  
อย่างมีเหตุผล 
-เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มี 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการท ากิจกรรม 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้นอกสถานที่ให้ 
กับเด็กและผู้ปกครองของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลพนา  
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรง        
 เด็กรู้จักการรักษา 
ระเบียบวินัยและการอยูร่่วมกัน 
เป็นหมู่คณะมีความรักความ 
สามัคคี เด็กรู้จักการสังเกต  
การคิด อย่างมีเหตุผล 
เด็กและผู้ปกครองได้มี 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการท า 
กิจกรรม 

เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ท า 
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48 พฒันาชีวติตามวธิพีทุธ -เพือ่สร้างจติส านึกใหเ้ด็กรู้จกั จดักจิกรรมเพือ่สร้างจติส านึก 10000 10000 10000 จ านวนนักเรียน กองการศึกษา/

การปฏบิติัการเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ในการปฏบิติัตน และปลูกฝัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ที่เขา้ร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และการอยูร่่วมกบัผู้อืน่ในสังคม การท าความดี และการช่วย โครงการ เทศบาลต าบลพนา

อยา่งมีความสุข เหลือเพือ่นของเด็กนักเรียน ร้อยละ80

- เพือ่ปลูกฝังใหเ้ด็กมีคุณธรรม ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

จริยธรรมในการปฏบิติัตน เทศบาลต าบลพนา 

-เพือ่ใหเ้ด็กและผู้ปกครอง อยา่งน้อยปลีะ 1 คร้ัง

ได้ท ากจิกรรมทางศาสนาร่วมกนั

49 เรียนรู้คู่ภมูิปญัญาท้องถิน่ 1. เพือ่ใหเ้ด็กได้รู้จกัภมูิปญัญา จัดกิจกรรมการเรียนรู้คู่ 10,000          10,000          10,000         จ านวนนักเรียน นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ กองการศึกษา/

ท้องถิน่ที่อยูใ่นชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิน่ของศูนย์       (เงิน อปท.)       (เงิน อปท.)       (เงิน อปท.) ที่เขา้ร่วม คู่ภูมิปัญญาท้องถิน่ของศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.เด็กเกดิความภาคภมูิใจในท้องถิน่ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา โครงการ ร้อยละ เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา เทศบาลต าบลพนา

ของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 80

50 จดัหาครุภณัฑ์ศูนยพ์ฒันา เพือ่ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ จัดหาโต๊ะท างานส าหรับบุคลากร 50,000          - - ระยะเวลา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี กองการศึกษา/

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา สะดวกเรียบร้อย เกิดประสิทธภิาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงิน อปท.) ในการด าเนิน โต๊ะท างานที่เหมาะสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในการปฏบิติังาน ในการปฏิบัติงาน จ านวน ๒ ชุด การจดัหา ในการปฏบิติังาน  เทศบาลต าบลพนา

(โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และเด็กนักเรียนมีเตียงพยาบาล

จัดหาเตียงพยาบาลส าหรับเด็ก ส าหรับนอนพักผ่อนเมือ่ไม่สบาย 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล มีม่านกัน้เปน็สัดส่วน 

ต าบลพนาจ านวน ๒ ตัว 

และฉากกัน้ห้อง จ านวน 1 ฉาก 

เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ท า 
กิจกรรมทางศาสนาร่วมกันและ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ให้กับเด็ก 

๑.เพื่อให้ครูได้เกิดการเรียนรูก้ารจัด 
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51 กจิกรรมเสริมสร้างความรู้จาก 50,000          - - บคุลากรเขา้ร่วม กองการศึกษา/

เพือ่นครูสู่เพือ่นครู (เงินอปท.) โครงการร้อยละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

80 เทศบาลต าบลพนา

52 กจิกรรมการผลิตส่ือการเรียนรู้ 30,000          30,000          30,000         บคุลากรเขา้ร่วม กองการศึกษา/

(เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) โครงการร้อยละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

80 เทศบาลต าบลพนา

53 อุน่ไอรักจากแม่สู่ลูก 10,000          10,000          10,000         นักเรียน กองการศึกษา/

(เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) บคุลากรเขา้ร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการร้อยละ เทศบาลต าบลพนา

80

54 โครงการปฐมนิเทศและประชุม 10,000          10,000          10,000         จ านวนผู้เขา้ กองการศึกษา/

ผู้ปกครอง (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ร่วมโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ร้อยละ80 เทศบาลต าบลพนา

๑.เพื่อให้ครูได้เกิดการเรียนรูก้ารจัด 
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย             
๒.เพื่อให้ครูในเครือข่ายได้แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ให้แก่กัน 
๓.เพื่อให้ครูได้เกิดทักษะในการจัด 
กระบวนการเรียนรูใ้ห้กับเด็ก  

จัดกิจกรรมให้ครูที่อยู่ใน 
เครือข่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้มีประสบการณ์ในกระบวน 
การ การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก 

บุคลากรได้ประสบการณ์ใน 
การจัดกิจกรรมที่ท าให้เด็ก 
เกิดการเรียนรู ้

๑.เพื่อให้บุคลากรได้ผลิตสื่อการเรียนรู้  
ให้ได้สื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน                
๒.ครูรู้จักการใช้เทคโนโลยี  
เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก 

บุคลากรของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กมีทักษะในการ 
จัดท าสื่อและอุปกรณ์ในการจัด 
กระบวนการเรียนการสอน 

บุคลากรของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กจัดสื่อที่สอดคล้อง 
กับเด็ก และสามารถส่งเสริ 
มการเรียนรู้ของเด็ก 

๑.เทิดพระเกียรติและแสดงความ 
จงรัก ภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ                           
๒.เพื่อปลูกฝังให้เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา ได ้
ตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่  
และการแสดงออกซ่ึงความรักความ 
กตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้ก าเนิด 

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้ 
กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลพนา เป็นเวลา ๑ วัน 

เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบ 
องค์รวม จากประสบการณ์ตรง 
ได้สัมผัสของจริง เด็กกล้าที่จะ 
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

-เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางใน  
การบริหารจัดการของศพด. 
-เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงกระบวน 
การเรียนการสอนของศพด.เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม 
ระหว่างครู และผู้ปกครอง  

จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ 
และประชุมผู้ปกครองเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลพนาเป็นเวลาภาคเรียน 
ละ ๑ ครั้ง 

ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมีความ 
เข้าใจในการบริหารจัดการและ 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
กระบวนการเรียนการสอน 
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55 โครงการดนตรีเพือ่เยาวชน  - เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชน  - จดัใหม้ีการแสดง 40,000          40,000          40,000         ร้อยละของ  - เยาวชน กองการศึกษา/

ได้เรียนดนตรีตามที่ ดนตรีใหเ้ยาวชน (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) นักเรียนที่มี ได้รับความรู้ มีทักษะใน โรงเรียนเทศบาลพนา

ตนเองสนใจ ทักษะด้านดนตรี ด้านดนตรี (สามคัคีวิทยา)

56 โครงการส่งเสริมและพฒันา  - เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนมี  - ครูสอนนาฏศิลป์ 120,000         120,000        120,000       ร้อยละของ  - นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษา/

ด้านนาฏศิลปข์องเด็กนักเรียน ทักษะความรู้ด้านนาฏศิลป์ ประจ าโรงเรียนเทศบาล (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) นักเรียนที่มี มีความรู้ในด้านนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาลพนา

 - เพือ่สืบสานศิลปวฒันธรรม พนา (สามัคคีวทิยา) ทักษะด้าน และกล้าแสดงออก (สามคัคีวิทยา)

ท้องถิน่ใหค้งอยูสื่บไป นาฎศิลป์  - ศิลปวฒัธรรมได้รับ

การสืบสานคงอยูสื่บไป

สมบรูณ์

57 โครงการปรับปรุงหอ้งพยาบาล มีหอ้งพยาบาลที่สะอาด ปลอดภยั  - หอ้งพยาบาลโรงเรียน 17,000          17,000          17,000         จ านวนหอ้ง นักเรียนมีหอ้งพยาบาลที่ดี กองการศึกษา/

 และเพยีงพอต่อการใหบ้ริการ เทศบาลพนา(สามัคคีวทิยา) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) พยาบาลพร้อม ต่อการพกัผ่อนเมื่อเจบ็ปวุย โรงเรียนเทศบาลพนา

ใหบ้ริการมากขึน้ เพยีงพอต่อจ านวนนักเรียน (สามคัคีวิทยา)

58 โครงการฟนัสวย ยิม้ใส - เพือ่ใหน้ักเรียนรู้จกัรักษาและ  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5,000            5,000           5,000           ร้อยละของโรค - นักเรียนรู้จกัวธิก๊ารท าความ กองการศึกษา/

ท าความสะอาดในช่องปากได้ พนา (สามัคคีวทิยา) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ในช่องปาก สะอาดและรักษาฟนัได้อยา่ง โรงเรียนเทศบาลพนา

อยา่งวธิี ของนักเรียน ถกูวธิ๊ (สามคัคีวิทยา)

- เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับการตรวจ ลดลง  - นักเรียนได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปากอยา่งน้อย สุขภาพช่องปากจาก

ปลีะ  2  คร้ัง โรงพยาบาลพนา

59 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองดนตรีวง  - เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนรู้จกัการ  - นักเรียนมีทักษะการ 200,000         200,000        200,000       ร้อยละเคร่ือง  - นักเรียนรู้จกัใช้เวลาวา่ง กองการศึกษา/

โยทวาธติ ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ บรรเลงวงโยธวาทิต (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ดนตรีวงโยทวา ใหเ้ปน็ประโยชน์ โรงเรียนเทศบาลพนา

 - เพือ่ใหโ้รงเรียนมีเคร่ืองดนตรี ธติมีพร้อมใช้  - โรงเรียนมีเคร่ืองดนตรีวง (สามคัคีวิทยา)

วงโยทวาธติครบทุกประเภท โยธวาธติครบทุกประเภท
กองการศึกษา/ 
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60 โครงการจดัต้ังวงดนตรีสตริง -นักเรียนได้เขา้ร่วมกจิกรรมดนตร

และมีประสบการณ์ด้านดนตรี

-เขา้ร่วมกจิกรรมทางดนตรี 100,000 100,000 100,000 ร้อยละเคร่ือง

ดนตรีสติงมี

พร้อมใช้

-นักเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม

ดนตรี มีประสบการณ์ เกดิ

แรงบนัดาลใจ และสามารถต้ัง

วงดนตรีได้

61 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค นักเรียนรู้จักเลือกซ้ืออาหารที่  - นักเรียน โรงเรียน 5,000            5,000           5,000           ร้อยละในการ นักเรียนได้รับความรู้จากการ กองการศึกษา/

(อ.ย.น้อย) ปลอดภัยจากสารพิษปลอมปน เทศบาลพนา(สามัคคีวทิยา) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) เลือกซ้ืออาหาร ตรวจสอบหาสารปนเปือ้นใน โรงเรียนเทศบาลพนา

มีความเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง ที่มีสารปนเปือ้น อาหารและน าไปใช้ใน (สามคัคีวิทยา)

ลดลง ชีวติประจ าวนัได้

62 โครงการจดัซ้ือเวชภณัฑ์ประจ า เพือ่ใหบ้ริการแกบ่คุลากรในโรงเรียน  - เวชภณัฑ์ที่ครบถว้น 8,000            8,000           8,000           จ านวนเวชภณัฑ์ มีเวชภณัฑ์ยาสามัญประจ าบา้น กองการศึกษา/

หอ้งพยาบาล เมื่อเจบ็ปวุยหรือได้รับอบุติัเหตุ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) พร้อมปฐม บริการสุขภาพเบือ้งต้นอยา่ง โรงเรียนเทศบาลพนา

ได้ทันเวลาและปลอดภยั พยาบาลมากขึน้ รวดเร็วและปลอดภยั (สามคัคีวิทยา)

ได้รับบริการสุขภาพเบือ้งต้น 

63 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์

โภชนาการประจ าโรงเรียน

-เพือ่ใหม้ีอปุกรณ์โภชนาการ

เพยีงพอต่อความต้องการของ

บคุลากรในโรงเรียน

- อปุกรณ์โภชานาการที่

ครบถว้นและมีคุณภาพ
          40,000           40,000          40,000  ร้อยละของ

อปุกรณ์โภชนา

เพยีงพอมากขึน้

-มีอปุกรณ์โภชนาการเพยีงพอ

ต่อความต้องการของบคุลากร

ในโรงเรียน

64 โครงการพฒันาคุณธรรม  - เพือ่ปลูกฝังจติส านึกด้าน  - นักเรียนโรงเรียน 5,000            5,000           5,000           ร้อยละของนักเรียน -นักเรียน/เยาวชนมีจติ

และจริยธรรมของนักเรียน/ คุณธรรมจริยธรรมแกน่ักเรียน เทศบาลพนา(สามัคคีวทิยา) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่มีคุณธรรม ส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

เยาวชนโรงเรียนเทศบาลพนา  - เพือ่สร้างเยาวชนใหเ้ปน็ จริยธรรม  - ได้เยาวชนที่มีคุณภาพ

(สามัคคีวทิยา) คนดีของสังคม เปน็คนดี

กองการศึกษา/ 
โรงเรียนเทศบาล 
พนา (สามัคคีวิทยา)  

(เงิน อปท.) เงิน อปท. เงิน อปท. 

(เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) 

กองการศึกษา/ 
โรงเรียนเทศบาล 

พนา (สามัคคีวิทยา)  

กองการศึกษา/ 
โรงเรียนเทศบาล 
พนา (สามัคคีวิทยา)  
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65 โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์

-เพือ่ใหน้ักเรียนมีวนิัย รับผิดชอบ 

ซ่ือสัตย ์มีเมตตา กรุณา เอือ้เฟือ้ 

เผ่ือแผ่ มีจติสาธารณะ

-นักเรียนเขา้ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95
          39,000           39,000          39,000  ร้อยละของ

นักเรียนที่ผ่าน

ด้านคุณธรรม

จริยธรรมและ

ค่านิยมที่พงึ

ประสงค์

-นักเรียนได้รับการพฒันาด้าน

คุณธรรมจริธรรมและค่านิยม

ที่พงึประสงค์

66 โครงการแขง่ขนักฬีาสี  - เพือ่ใหน้ักเรียนได้  - จดัการแขง่ขนักฬีาสี 50,000          50,000          50,000         ร้อยละของนักเรียน -นักเรียนในโรงเรียนได้

ภายในโรงเรียน ออกก าลังกายและได้แสดงความ ภายในโรงเรียน (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่ร่วมแขง่ขนักฬีาสีออกก าลังกายและได้แสดง

สามารถทางด้านการกฬีา ความสามารถของตนเอง

 - เพือ่เชื่อมสัมพนัธไมตรีที่ดี  - นักเรียนเกดิ

ต่อกนัของนักเรียนในโรงเรียน ทัศนคติที่ดีต่โรงเรียนและ

 - เพือ่ใหน้ักเรียนเหน็ความ เพือ่นร่วมงาน

ส าคัญและประโยชน์ของการ  - บคุลากรในองค์กรได้รับ

ออกก าลังกายจากการแขง่ขนั ประโยชน์ของการออก

กฬีา ก าลังกายจากการแขง่ขนักฬีา

67 โครงการพฒันาศูนยก์าร-  - เพือ่สร้างหลักสูตรการเรียนรู้  - นักเรียนโรงเรียน 5,000            5,000           5,000           ร้อยละของ  - โรงเรียนมีหลักสูตร กองการศึกษา/

เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวของโรงเรียน เทศบาลพนา(สามัคคีวทิยา) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ขอ้มูลการ การเรียนรู้ด้านการ โรงเรียนเทศบาลพนา

เทศบาลพนา (สามัคคีวทิยา) ท่องเที่ยวที่ให้ ท่องเที่ยวโรงเรียน (สามัคคีวทิยา)

 - เพือ่จดักจิกรรมการเรียน บริการนัก เทศบาลพนา (สามัคคี-

การสอนตามหลักสูตรการเรียนรู้ เรียน วทิยา)

ด้านการท่องเที่ยว  - โรงเรียนจดักจิกรรม

 - เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนมี การเรียนการสอนตาม

(เงินรายหัว) (เงิน รายหัว) (เงิน รายหัว) 

กองการศึกษา/ 
โรงเรียนเทศบาล 
พนา (สามัคคีวิทยา)  

กองการศึกษา/ 
โรงเรียนเทศบาล 
พนา (สามัคคีวิทยา)  
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ความรู้ มีทัศนคติ ฝึกทักษะ หลักสูตรการเรียนรู้

การเปน็เจา้บา้นน้อยที่ดี ด้านการท่องเที่ยว

 - เพือ่พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้  - นักเรียนมีความรู้

ด้านการท่องเที่ยวตามนโยบาย มีทัศนคติ มีทักษะการ

ของกรมส่งเสริมการปกครอง เปน็เจา้บา้นน้อยที่ดี

ท้องถิน่และการท่องเที่ยว  - โรงเรียนมีศูนยก์าร

แหง่ประเทศไทย (ท.ท.ท.) เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

68 โครงการจดัซ้ือหนังสือเรียน  - เพือ่จดัซ้ือหนังสือเรียนให้  - นักเรียนมีหนังสือ 274,050         274,050        274,050       จ านวนหนังสือ  - นักเรียนมีหนังสือเรียน กองการศึกษา/

นักเรียนทุกคน เรียนฟรี ตลอดปกีารศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนทุกกลุ่มสาระและแบบฝึกทักษะครบ โรงเรียนเทศบาลพนา

 - เพือ่จดัซ้ือหนังสือแบบฝึก 2559 การเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียน (สามัคคีวทิยา)

ทักษะใหน้ักเรียนทุกคน ทุกคน

69 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศ  -เพือ่เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้  - ครูและนักเรียนได้เขา้ 125,000         125,000        125,000       จ านวนครู  - นักเรียนได้แสดงออกถงึ กองการศึกษา/

ทางวชิาการ นักเรียน ได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพ ร่วมการแขง่ขนัทักษาะ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และ'นักเรียน ศักยภาพในด้านความรู้ ความ โรงเรียนเทศบาลพนา

ในด้านความรู้  ความสามารถ ทางวชิาการ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) เขา้ร่วมการ สามารภ และด้านวชิาการ (สามัคคีวทิยา)

ด้านวชิาการ แขง่ขนัมีทักษะ  - นักเรียนได้แสดงผลงาน

 - เพือ่สนับสนุนการน าเสนอ ที่เปน็เลิศ ใหแ้กส่าธารณชนได้ชื่นชม

ผลงานของนักเรียน ได้ปรากฏ

แกป่รากฏแกส่าธารณชน

70 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม  - เพือ่ส่งเสริมและพฒันา  - จดัท าส่ือการเรียน 60,000          60,000          60,000         จ านวนส่ือการ  - นักเรียนมีความสนใจใน กองการศึกษา/

สาระการเรียนรู้วทิยาศาตร์ นักเรียนใหม้ีความสนใจด้าน ของกลุ่มสาระ ฯ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนวทิยาศาสตร์ด้านวทิยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลพนา

วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) มีคุณภาพ  - ผลสัมฤทธิ ์ในรายวชิา (สามัคคีวทิยา)

 -เพือ่ส่งเสริมพฒันาผลสัมฤทธิ์ วทิยาศาสตร์สูงขึน้
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ในรายวชิาวทิยาศาสตร์ใหสู้งขึน้

71 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม  - เพือ่พฒันาผลสัมฤทธิท์างการ  - จดัท าส่ือการเรียน 16,000          16,000          16,000         จ านวนส่ือการเรียน - ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา กองการศึกษา/

สาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ เรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ทุก ของกลุ่มสาระฯ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) คณิตศาสตร์ คณิตศาตร์ มีการพฒันาสูงขึน้ โรงเรียนเทศบาลพนา

ระดับชั้น คณิตศาสตร์ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่มีคุณภาพ  - ผลสัมฤทธใ์นการสอบ (สามัคคีวทิยา)

 - เพือ่พฒันาผลสอบ O-NET O-NETของนักเรียนสูงขึน้

ในรายวชิาคณิตศาสตร์ ในสูงขึน้

72 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม  - เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความรู้  - จดัท าส่ือการเรียน 10,000          10,000          10,000         จ านวนส่ือการ  - นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา/

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา คู่คุณธรรม และสามารถอยูร่่วม ของกลุ่มสาระฯ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนสังคมศึกษา คู่คุณธรรม และอยูร่่วม โรงเรียนเทศบาลพนา

ศาสนาและวฒันธรรม ในสังคมได้ สังคมศึกษา ฯ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่มีคุณภาพ ในสังคมได้ (สามัคคีวทิยา)

 - เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนเขา้ใจ  - นักเรียนเขา้ใจในหลัก

ในหลักเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีงและน ามาใช้

ในชีวติประจ าวนัได้

73 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม  - เพือ่จดัซ้ือ/จดัหา วสัดุ  - จดัท าส่ือการเรียน 61,900          61,900          61,900         จ านวนส่ือการเรียน - นักเรียนได้ใช้วสัดุ อปุกรณ์ กองการศึกษา/

สาระการเรียนรู้ศิลปะ อปกรณ์ ศิลปะ ดนตรี/นาฏสิลป์ ของกลุ่มสาระฯ ศิลปะ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ศิลปะที่มีคุณภาพศิลปะ เคร่ืองดนตรี/นาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาลพนา

 - เพือ่ใหน้ักเรียนได้แสดงออก (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) เพยีงพอในการจดัการเรียน (สามัคคีวทิยา)

ในศิลปะและวฒันธรรมท้องถิน่ การสอน

 - นักเรียนได้แสดงออกในศิลปะ

วฒันาธรรมท้องถิน่ด้วยความ

ด้วยความภาคภมูิใจ

74 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม  - เพือ่ส่งเสริมทักษะอาชีพ  - จดัท าส่ือการเรียน 15,000          15,000          15,000         จ านวนส่ือการเรียน - นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ กองการศึกษา/

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จากการฝึกปฏบิติัจริง ของกลุ่มสาระฯ การงาน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การงานอาชีพและจากการปฏบิติัจริง โรงเรียนเทศบาลพนา

และเทคโนโลยี  - เพือ่ใหน้ักเรียนมีความรู้ความ อาชีพและเทคโนโลยี (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) เทคโนโลยทีี่มี  - นักเรียนมีความรู้ (สามัคคีวทิยา)
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เขา้ใจและกา้วทันเทคโนโลยี คุณภาพ และเขา้ใจในเทคโนโลยี

ในปจัจบุนั ในปจัจบุนั

75 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม  - ส่งเสริมใหน้ักเรียนได้เขา้ร่วม  - จดัท าส่ือการเรียน 100,000         100,000        100,000       จ านวนส่ือการ  - นักเรียนได้เขา้ร่วมกจิกรรม กองการศึกษา/

สาระการเรียนรู้กจิกรรม กจิกรรมลูกเสือตามหลักสูตร ของกลุ่มสาระฯ กจิกรรม (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนกจิกรรม ลูกเสือตามหลักสูตร โรงเรียนเทศบาลพนา

พฒันาผู้เรียน  - เพือ่ใหน้ักเรียนมีความสามัคคี พฒันาผู้เรียน (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) พฒันาผู้เรียนที่มี  - นักเรียนมีความสามัคคีใน (สามัคคีวทิยา)

ในหมู่คณะ คุณภาพ หมู่คณะ

 - เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนได้เรียน  - นักเรียนได้เรียนรู้จากการ

จากสถานที่จริง ศึกษาจากสถานที่จริง

76 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม  - เพือ่จดัการเรียนการสอนใน  - นักเรียนชั้นประถมศึกษา 60,000          60,000          60,000         ร้อยละของนัก  - นักเรียน ป.1-3 ได้เรียน กองการศึกษา/

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ ได้เหมาะสมกบั ปทีี่  1 - 3  (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) เรียนที่มีประ วชิาคณิตศาสตร์อยา่ง โรงเรียนเทศบาลพนา

ช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียน สิทธภิาพ เหมาะสมกบัช่วงวยั (สามัคคีวทิยา)

 - เพือ่ใหผู้้เรียนเกดิการเรียนรู้ เพิม่ขึน้  - นักเรียน ป.1-3 เกดิการ

อยา่งมีประสิทธภิาพ เรียนรู้อยา่งเปน็ประสิทธภิาพ

77 โครงการแนะแนว  - เพือ่ส่งเสริมและแกป้ญัหาใน ครู นักเรียนและ 10,000          10,000          10,000         จ านวนคร้ังที่  - ครูสามารถแกป้ญัหาการ กองการศึกษา/

ด้านการเรียนของนักเรียน ผู้ปกครองทุกคน (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ใหบ้ริการแนะ เรียนของนักเรียนได้อยา่งถกูต้อง โรงเรียนเทศบาลพนา

 - เพือ่ใหค้รูและผู้ปกครองได้ แนวที่มีประสิท  - ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกนั (สามัคคีวทิยา)

ร่วมกนัแกป้ญัหาของนักเรียน ธภิาพ แกป้ญัหาของนักเรียนได้อยา่ง

ตรงจดุ

78 โครงการระบบดูแล ช่วยเหลือ  - เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับการ ครู นักเรียนและ 10,000          10,000          10,000         จ านวนคร้ัง -นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจ กองการศึกษา/

นักเรียน ดูแลเอาใจใส่อยา่งทั่วถงึ ผู้ปกครองทุกคน (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่ใหบ้ริการช่วย ใส่อยา่งทั่วถงึ โรงเรียนเทศบาลพนา

 - เพือ่พฒันานักเรียนใหม้ี เหลือนักเรียน  - นักเรียนมีคุณลักษณะอนัพงึ (สามัคคีวทิยา)

คุณลักษณะอนัพงึประสงค์ ได้ส าเร็จ ประสงค์ตามมาตรฐาน
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ตามมาตรฐาน

79 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพือ่พฒันาการเรียนรู้ทุกกลุ่ม  - นักเรียนระดับชั้น 31,000          31,000          31,000         ร้อยละของผล  - นักเรียนมีผลสอบ กองการศึกษา/

ผู้เรียนเพือ่เตรียม O-NET สาระการเรียนรู้ ประถมศึกษาปทีี่ 6 และ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) O-NET สูงขึน้ O-NET สูงขึน้ในทุกกลุ่ม โรงเรียนเทศบาลพนา

 - เพือ่เตรียมการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สาระการเรียนรู้ (สามัคคีวทิยา)

ใหม้ีผลสอบสูงขึน้ทุกกลุ่มสาระ ปทีี่ 3 ได้พฒันาผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ ทางการเรียน

80 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม  - เพือ่ตอบสนองมาตรฐาน  - จดัท าส่ือการเรียน 28,900          28,900          28,900         จ านวนส่ือการเรียน - จดัการเรียนการสอนได้ตาม กองการศึกษา/

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ของกล่มสาระฯ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ภาษาไทย มาตรฐานรายวชิาภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลพนา

ในรายวชิาภาษาไทย ภาษาไทย ที่มีคุณภาพ  - นักเรียนมีความกล้าแสดง (สามัคคีวทิยา)

 - เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความ  ออก กล้าคิด กล้าท า

กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า

 - เพือ่ใหน้ักเรียนตระหนักเหน็

ถงึความส าคัญของภาษาไทย

81 โครงการพฒันาภาษาองักฤษ  - เพือ่ใหน้ักเรียนมีพืน้ฐานในการ  - นักเรียน โรงเรียนเทศ 5,000            5,000           5,000           ร้อยละของนักเรียน -นักเรียนมีพืน้ฐานในการ กองการศึกษา/

สู่อาเซียน ใช้ภาษาองักฤษ บาลพนา(สามัคคีวทิยา) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่สามารถ ใช้ภาษาองักฤษ โรงเรียนเทศบาลพนา

 - เพือ่ใหน้ักเรียนสามารถส่ือสาร ใช้ภาษาองักฤษ  - นักเรียนสามารถส่ือสาร (สามัคคีวทิยา)

กบัชาวต่างชาติได้มากขึน้ ในการส่ือสารได้ดี กบัชาวต่างชาติได้มากขึน้

82 โครงการวนัส าคัญ  - เพือ่ใหค้รูและนักเรียน  - ครูและบคุลากรทาง 110,000         110,000        110,000       จ านวนกกจิกรรม  - ครู นักเรียนและผุ้ปกครอง กองการศึกษา/

และผู้ปกครองได้เขา้ร่วม การศึกษาโรงเรียนเทศบาล (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่จดัใหทุ้กคนเขา้ ได้เขา้ร่วมโครงการ โรงเรียนเทศบาลพนา

โครงการสวนัส าคัญ พนา(สามัคคีวทิยา) ร่วมในรอบปี  - นักเรียนมีความเขา้ใจ (สามัคคีวทิยา)

 - เพือ่ใหน้ักเรียนมีความเขา้ ในวนัส าคัญของชาติ ศาสนา

ใจในวนัส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์



     2.6 แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

และพระมหากษตัริย์

83 โครงการส่งเสริมโรงเรียน  - เพือ่ใหม้ีกระบวนการจดั  - ครูและบคุลากรทาง 60,000          60,000          60,000         จ านวนกจิกรรม  - โรงเรียนมีการจดั กองการศึกษา/

เศรษฐกจิพอเพยีง การเรียนการสอนและการ การศึกษาโรงเรียนเทศบาล (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่ส่งเสริม การเรียนการสอนตาม โรงเรียนเทศบาลพนา

บริหารจดัการตามหลักปรัชญา พนา(สามัคคีวทิยา) ด้านเศรษฐกจิ หลักปรัชญาเศรษฐกจิ (สามัคคีวทิยา)

ของเศรษฐกจิพอเพยีง พอเพยีงใน พอเพยีง

 - เพือ่ใหม้ีหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน  - โรงเรียนมีหลักสูตร

โดยการสอนแทรกปรัชญาของ สถานศึกษาสอนแทรก

เศรษฐกจิพอเพยีงลงสู่ทุกกลุ่ม ปรัชญาของเศรษฐกจิ

สาระการเรียนรู้ พอเพยีง

 - เพือ่สร้างความตระหนักใน  - โรงเรียนตระหนัก

การจดัการเรียนรู้ โดยส่งเสริม ในการจดัการเรียนรู้

การบรูณาการ การจดักจิกรรม โดยการจดักจิกรรม

การพฒันาสู่แหล่งเรียนรู้ พฒันาแหล่งเรียนรู้

 - เพือ่ใหม้ีการติดตามนิเทศ  - โรงเรียนมีการ

ก ากบัติดตาม การพฒันา ติดตามการพฒันา

การจดัการเรียนรู้ การขบัเคล่ือน การเรียนการสอนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

ลงสู่การปฏบิติัของโรงเรียน พอเพยีง

84 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  - เพือ่ใหค้รูและนักเรียนมีความรู้  - การน าขยะกลับมาใช้ 40,000          40,000          40,000         จ านวนขยะใน  - ครูและนักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา/

เกีย่วกบัการคัดแยกขยะ ประโยขชน์ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) โรงเรียนลดลง เกีย่วกบัการคัดแยกขยะ โรงเรียนเทศบาลพนา

อยา่งถกูวธิี อยา่งถกูวธิี (สามัคคีวทิยา)

 - เพือ่ปลูกฝังใหน้ักเรียนรู้จกั  -นักเรียนรู้จกัน าขยะกลับมา



     2.6 แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

การน าขยะกลับมาใช้ใหเ้กดิ ใช้ใหเ้กดิประโยชน์

ประโยชน์

85 โครงการขบัเคล่ือนหลักสูตรโตไป

ไม่โกงในสถานศึกษาสังกดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

-เพือ่บรรจหุลักสูตร “โตไปไม่โกง”

 ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 

เขา้ในหลักสูตรสถานศึกษา

 -สามารถเต้นประกอบเพลง

โตไปไม่โกงได้
          20,000 20,000          20,000         จ านวนกจิกรรม

ของหลักสูตรโต

ไปไม่โกง

1) นักเรียนที่เรียนหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง” สามารถเต้น

ประกอบเพลงโตไปไม่โกงได้ 

(เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) 2) นักเรียนมีค่านิยม มี

จติส านึกมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

มีจติสาธารณะ รักความเปน็

ธรรม มีความรับผิดชอบ และ

มีความเปน็อยูอ่ยา่งพอเพยีง 

เติบโตเปน็คนดี รักความถกู

ต้องและความเปน็ธรรม

-เพือ่ใหส้ถานศึกษาจดัสรร

งบประมาณในการด าเนินการที่

เกีย่วขอ้ง

- เพือ่รายงานผลการด าเนินงานให้

หน่วยงานต้นสังกดัทราบ และให้

รายงานกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิน่ทราบตามล าดับ ตามวนั 

เวลาที่ก าหนด

-เพือ่ส่งเสริม

สนับสนุนใหค้รูที่รับผิดชอบมี

โอกาสเขา้ร่วม

-เพือ่จดักจิกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 

จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์รวมเปน็

 40 ชั่วโมง/ปกีารศึกษา             

   '-เพือ่จดัครูผู้รับผิดชอบกจิกรรม

การเรียนการสอนหลักสูตร “โตไป

ไม่โกง” ใน 1 ปกีารศึกษา

กองการศึกษา/ 
โรงเรียน  
เทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา)  



     2.6 แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

ฝึกอบรม และพฒันาอยา่งมี

ประสิทธภิาพ

84 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดั

ค่ายฝึกอบรมพฒันาเด็กและ

เยาวชนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่

- เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็กและ

เยาวชนมีโอกาสเขา้ร่วมกจิกรรม

ค่ายในระดับภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ                 

  -เพือ่จดัหา และจดัสรร

งบประมาณค่าใช้จา่ยในการ

เดินทางของเด็กและเยาวชน และ

ครูที่ก ากบัดูแล รวมทั้งผู้เกีย่วขอ้ง

ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งค่าเบีย้เล้ียง 

ค่าที่พกั และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

เปน็ต้น

 จ านวน

นักเรียนที่เขา้

ร่วมค่ายฝึกอบรม

นักเรียนมีโอกาสเขา้ร่วม

กจิกรรมค่ายระดับภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ ได้

เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจาก

เพือ่นต่างสถาบนั จากครู 

วทิยากร และหรือจาก

หลักสูตรที่เจา้ภาพในการ

ด าเนินการจดัถา่ยทอดให ้

และสามารถน าไปประยกุต์ใช้

ในการด าเนินชีวติประจ าวนัได้

85 โครงการพฒันาภาษาองักฤษ  - เพือ่ใหน้ักเรียนมีทักษะพืน้ฐาน   - นักเรียน 384 คน 5,000            5,000 5,000 ร้อยละของนักเรียน - นักเรียนมีทักษะพืน้ฐาน กองการศึกษา/

สู่อาเซียน ในการใช้ภาษาองักฤษ (รายหัว) (รายหัว) (รายหัว) ที่มีทักษะการใช้ ในการใช้ภาษาองักฤษ โรงเรียนเทศบาลพนา

 - เพือ่ใหน้ักเรียนใจภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ  - นักเรียนใจภาษาองักฤษ (สามัคคีวทิยา)

ในการเตรียมเขา้สู่ประชาคมอาซียน ในการเตรียมเขา้สู่ประชาคมอาซียน

86 โครงการพฒันาหอ้งเรียนทดลอง

(หอ้งพเิศษ) MEP

-เพือ่เพิม่ศักยภาพผู้เรียนด้าน

ภาษาองักฤษ

-นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

พนา(สามัคคีวทิยา)ชั้นป.1-

ป.3

350,000 350,000 400,000 จ านวนนักเรียน

ที่ใช้หอ้งพเิศษ
นักเรียนมีทักษะการใช้

ภาษาองักฤษ

(อปท.) (อปท.) (อปท.)

88 โครงการพฒันาหอ้งเรียนทดลอง

(หอ้งพเิศษ) MAP

-เพือ่เพิม่ศักยภาพผู้เรียนด้าน

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์

-นักเรียนชั้นป.4-ป.6 

โรงเรียนเทศบาลพนา

(สามัคคีวทิยา)

350000 350000 400000 จ านวนนักเรียน

ที่ใช้หอ้งพเิศษ
นักเรียนมีทักษะด้าน

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์

20,000 20,000 20,000 น าเด็กนักเรยีน 
เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนา 
เด็กและเยาวชนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

เงินอุดหนุน 
(เงินรายยหัว) 

เงินอุดหนุน 
(เงินรายยหัว) 

เงินอุดหนุน 
(เงินรายยหัว) 

กองการศึกษา/ 
โรงเรียน  
เทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา)  

กองการศึกษา/ 
โรงเรียน  
เทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา)  

กองการศึกษา/ 
โรงเรียน  
เทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา)  
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
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89 โครงการจดัหาครูและบคุลากรที่

ขาดแคลน

-เพือ่จดัจา้งครูและบคุลากรที่ขาด

แคลนในโรงเรียน

-จา้งครูและบคุลากรที่ขาด

แคลนในโรงเรียน
         340,000         340,000        340,000  ร้อยละของ

ความ
มีครูที่จดัการเรียนการสอน

ครบทุกกลุ่มสาระ

จ านวน 3 คน  (อปท.)  (อปท.)  (อปท.)  ขาดแคน

ครูผู้สอนลดลง

90 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาูใน

โรงเรียน

-เพือ่ปรับปรุงระบบไฟฟาู ปรับปรุงระบบไฟฟาูภายใน

โรงเรียน
40,000 40,000 40,000 ระดับ

ประสิทธภิาพ

ของระบบไฟฟาู

ดีขึน้

-ระบบไฟฟาูในโรงเรียนมีการ

ปรับปรุงระบบดีขึน้

(รายห้ว) (รายห้ว) (รายห้ว)

91 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ -เพือ่จดัหาครุภณัฑ์ใหเ้พยีงพอต่อ

การใช้

จดัซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะ-เกา้อี้          300,000         300,000        300,000  จ านวน

ครุภณัฑ์โต๊ะเกา้

มีครุภณัฑ์พยีงพอส าหรับใช้งาน

แอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

โปรเจคเตอร์ กล้องถา่ยรูป 

พร้ินเตอร์ โทรทัศน์

(เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว)

92 โครงการจดัต้ังสหกรณ์ในโรงเรียน -เพือ่จดัต้ังสหกรณ์ในโรงเรียน มีระบบสหกรณ์ภายใน

โรงเรียน
         400,000         300,000        300,000 ร้อยละความพงึ

พอใจใน

สหกรณ์ร้านค้าบริการครู

นักเรียน

(เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) แบบสอบถาม อ านวยความสะดวกเพยีงพอ

93 โครงการปลูกพชืสมุนไพร เพือ่ใหน้ักเรียนได้เกดิทักษะ นักเรียนได้ฝึกทักษะและเรียนรู้ 10,000 5,000 5,000 จ านวนชนิดของ นักเรียนเกดิทักษะและเกดิการ กองการศึกษา/

และเรียนรู้เร่ืองพชืสมุนไพร เร่ืองพชืสมุนพี (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) พชืสมุนไพร เรียนรู้เร่ืองพชืสมุนไพร โรงเรียนเทศบาลพนา

(สามัคคีวทิยา)

94 โครงการอนุรักษว์ฒันธรรม เพือ่ใหค้รูและบคุลากร/นักเรียนได้เรียนรู้ครู/บคุลากร/นักเรียนในโรงเรียน 10,000 10,000 10,000 จ านวนครูและ ครูและบคุลากร/นักเรียนได้ กองการศึกษา/

ประเพณีพืน้บา้นอสีาน และอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีพืน้บา้นได้อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) นักเรียนที่อนุรักษ์ เรียนรู้และอนุรักษว์ฒันธรรม โรงเรียนเทศบาลพนา

เทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา)  

กองการศึกษา/ 
โรงเรียน  
เทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา)  

กองการศึกษา/ 
โรงเรียน  
เทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา)  

กองการศึกษา/ 
โรงเรียน  
เทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา)  

กองการศึกษา/ 
โรงเรียน  
เทศบาลพนา 
(สามัคคีวิทยา)  
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พืน้บา้น วฒันธรรม ประเพณีพืน้บา้น (สามัคคีวทิยา)

95 โครงการจดัต้ังสมาคมผู้ปกครอง/ เพือ่จดัต้ังสมาคมผู้ปกครอง/สมาคมศิษย์มีสมาคมผู้ปกครอง/ 450,000 560,000 720,000 จ านวนผู้ปกครอง มีสมาคมผู้ปกครอง/ กองการศึกษา/

สมาคมศิษยเ์กา่ เกา่ สมาคมศิษฐ์เกา่ ที่เปน็สมาชิก สมาคมศิษฐ์เกา่ โรงเรียนเทศบาลพนา

ของชมรม (สามัคคีวทิยา)

96 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน  - เพือ่ใหค้รูและนักเรียน  - ครูและบคุลากรทางการ 1,000            1,000           1,000           จ านวนคร้ังที่ครู  - ครูและนักเรียนมีความรัก กองการศึกษา/

เกดิความรักความสามัคคีในการ ศึกษาและนักเรียนในโรง (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) และบคุลากรทางการความสามัคคี โรงเรียนเทศบาลพนา

พฒันาตนเอง เรียนทุกคน ศึกษาได้รับการนิเทศและพฒันาตนเอง (สามัคคีวทิยา)

97 โครงการพฒันาการสอนตาม - เพือ่จดัใหค้รูได้อบรม สัมมนา  -ครูพฒันาการจดัการศึกษา 100,000         100,000        100,000       จ านวนครู  - ครูได้เขา้รับการฝึกอบรม กองการศึกษา/

ความสามารถของครู ตามความสามรถ และความสนใจ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่ได้รับการพฒันา สัมนาในเร่ืองที่ตนเองถนัด โรงเรียนเทศบาลพนา

การสอนที่ดีขึน้ และมีความสนใจ (สามัคคีวทิยา)

98 โครงการพฒันาการเรียนการ  - เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับการสอน ครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลพนา 5,000            5,000           5,000           ร้อยละของครูที่น า  - นักเรียนได้รับการสอนซ่อม กองการศึกษา/

โดยใช้กระบวนการวจิยัใน ซ่อมเสริมเพือ่พฒันาศักยภาพ (สามัคคีวทิยา) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ผลจากการววจิยัในเสริม เพือ่พฒันาตนเอง โรงเรียนเทศบาลพนา

ชั้นเรียน ของตนเอง ชั้นเรียนมาพฒันา  - ครูได้พฒันาการการเรียน (สามัคคีวทิยา)

 - เพือ่พฒันาการเรียนการสอน การเรียนการสอน เพือ่ปรับใช้กบันักเรียนได้

ใหก้บันักเรียนได้อยา่งถกูต้อง อยา่งถกูต้องและเหมาะสม

และเหมาะสม

99 โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็  - เพือ่ส่งเสริมใหม้ีการบริหาร  - คณะกรรมการ 200,000         200,000        200,000       จ านวนคณะกรรมการ - การบริหารจดัการ กองการศึกษา/

ของคณะกรรมการสถานศึกษา จดัการด้านบคุลากรทางการ สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้านบคุลากรทางการ โรงเรียนเทศบาลพนา

ขัน้พืน้ฐานและบคุลากรทาง ศึกษาอยา่งมีประสิทธภิาพ และบคุลากรทางการ ได้รับการพฒันา ศึกษามีประสิทธภิาพ (สามัคคีวทิยา)

การศึกษาของโรงเรียน  - เพือ่ส่งเสริมใหค้ณะกรรมการ ศึกษาโรงเรียนเทศบาลพนา อยา่งมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานได้รับ (สามัคคีวทิยา)  - คณะกรรมการสถาน

ความรู้เพิม่เติมโดยการส่งเขา้ ศึกษาขัน้พืน้ฐานได้เขา้
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ศึกษาดูงานและอบรมอยา่ง ร่วมศึกษาดูงานและอบรม

สม่ าเสมอ  - บคุลากรทางการศึกษา

 - เพือ่ส่งเสริมใหบ้คุลากรทาง มีความรู้เท่าทันกบั

การศึกษาได้ไปศึกษาหาความรู้ เหตุการณ์บา้นเมือง

เพิม่เติมทันกบัเหตุการณ์ ปจัจบุนั

บา้นเมืองที่เกดิขึน้ในปจัจบุนั

 - เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิความ

สามัคคีในหมู่คณะในการท างาน

ใหม้ีประสิทธภิาพเพิม่มากขึน้

100 โครงการปรับปรุงหอ้งพกัครู -เพือ่ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษามีหอ้งพกั มีโต๊ะ มีเกา้อี ้ที่มี

บรรยากาศเอือ้ต่อการจดัการเรียน

การสอนในโรงเรียน/มีกระบวนการ

เรียนรู้ที่ดี/นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึน้

-ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาจ านวน 27 คน มี

หอ้งพกัครูที่มีบรรยากาศที่ดี

เอือ้ต่อการกท างาน มีโต๊ะ 

เกา้อีอ้ยา่งเพยีงพอ

140,000         140,000        140,000       ร้อยละของครูที่

พึงพอใจใน

แบบสอบถาม

-ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษามีหอ้งพกั มีโต๊ะ มีเกา้อี ้

ที่มีบรรยากาศเอือ้ต่อการ

จดัการเรียนการสอนใน

โรงเรียน/มีกระบวนการ

เรียนรู้ที่ดี/นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่สูงขึน้

กองการศึกษา/ 

โรงเรียนเทศบาลพนา

 (สามัคคีวทิยา)

101 โครงการอบรม และทัศนศึกษา  - เพือ่เพิม่ทักษะและประสิทธิ-  - ครู และบคุลากร 120,000         120,000        120,000       ร้อยละของครูและ  - มีความรู้ ทักษะในวชิาชีพ 

กองการศึกษา/ 

โรงเรียนเทศบาลพนา

 (สามัคคีวทิยา)

ดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของ ภาพการสอนใหม้ากขึน้ ทางการศึกษาเขา้รับ บุคลากรทีน่ าผลการมากขึน้

ครู บคุลากรทางการศึกษา  - เพือ่น าความรู้ ประสบการณ์ การฝึกอบรม เพือ่พฒันา อบรมมาพัฒนาการ  - นักเรียนได้รับความรู้

ในโรงเรียน มาพฒันาโรงเรียนใหก้า้วหน้าต่อไป การจดัการเรียนการสอน เรียนการสอน มากขึน้

 - เพือ่เตรียมความพร้อมเขา้สู่  - มีความพร้อมในการเขา้สู่

(เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) 

(เงิน อุดหนุน) (เงิน อุดหนุน) (เงิน อุดหนุน) 
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ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน

102 โครงการพฒันาศักยภาพครู  - เพือ่พฒันาบคุลากรและ  - บคุลากรใน 20,000          20,000          20,000         ร้อยละของบุคลากร - ครูและบคุลากรทาง กองการศึกษา/ 

โรงเรียนเทศบาลพนา
และบคุลากรทางการศึกษา ครูในสถานศึกษาให้ สถานศึกษาอยา่งน้อย (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ทีส่ามารถจัดท า การศึกษาสามารถจดัท า (สามัคคีวทิยา)

ในการจดัท าแผนศึกษาและ สามารถจดัท าแผนและ สามารถจดัท าแผน แผนพัฒนาการศึกษาแผนพฒันาการศึกษาและ

งบประมาณด้านการศึกษา งบประมาณด้านการศึกษาได้ และงบประมาณด้าน ได้ถูกต้อง แผนงบประมาณทางการ

การศึกษาได้ ศึกษาได้ถกูต้อง

103 โครงการศึกษาดูงานของบคุลากร  - เพือ่พฒันาบคุลากรใหม้ีความรู้ ครูและบคุลากรทางการ 100,000         100,000        100,000       ร้อยละของครูและ  - ครูและบคุลากรทางการศึก กองการศึกษา/

และมัทักษะในการท างาน โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวทิยา)(เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) บุคลากรน าผลการ ษาได้รับความรู้และทักษะใน โรงเรียนเทศบาลพนา

 - เพือ่สร้างขวญัและก าลังใจใน ศึกษาดูงานมา การท างาน (สามัคคีวทิยา)

การปฏบิติังาน พัฒนา  - ครูและบคุลาการทางการศึก

ษามีขวญัและก าลังใจในการ

ปฏบิติังาน

104 โครงการวดัผลและประเมินผล  - เพือ่วางแนวทางและก าหนดวธิี ครูและบคุลากรทางการ 35,000          35,000          35,000         ร้อยละของครูที่  - คูรทราบแนวทางและวธิใีน กองการศึกษา/

ในการวดัและประเมินผล โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวทิยา)(เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) สามารถน าผลจาก การวดัผลและประเมินผล โรงเรียนเทศบาลพนา

 - เพือ่น าเอาผลการวดัผลไปแก้ ศึกษาดูงานมา  - ครูสามารถน าเอาผลการ (สามัคคีวทิยา)

ปญัหาในการเรียนของนักเรียน พฒันาทางวชิาการวดัผลและประเมินผลไปแก้

ได้ดี ปญัหาการเรียนของนักเรียนได้
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105 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการ

จดัการศึกษาท้องถิน่ คร้ังที่ 24

-เพือ่ใหบ้คุลากรมีโอกาสพฒันา

ตนเองในการจดักจิกรรมการเรียน

การสอน สร้างวสัิยทัศน์ใหม่ๆ 

หรือนวตักรรมใหม่ๆ แล้วน า

กลับมาประยกุต์ใช้ในการเรียน

การสอนโรงเรียน

-ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนเทศบาลพนา

(สามัคคีวทิยา)

22,760          22,760          22,760         ร้อยละของครู

นักเรียน ที่เขา้

ร่วมโครงการ

-ครูและบคุลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียนมีวสัิยทัศน์ที่

กวา้งไกลและน าวทิยาการ

หรือนวตักรรมใหม่ๆ มา

ประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน

กองการศึกษา/ 

โรงเรียนเทศบาลพนา

 (สามัคคีวทิยา)

(เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว)

106 โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพ เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่ที่รับผิดชอบปฏบิติั โรงเรียนมีการบริหารงานอยา่งมีประสิทธภิาพ45,000          45,000          45,000         ร้อยละของความ เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบปฏบิติั กองการศึกษา/

งานธรุการ พสัดุและการเงิน งานด้านการเงินและพสัดุได้อยา่ง การเงินและพสัดุสามารถ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ผิดพลาดในการ งานด้านการเงินและพสัดุได้อยา่งโรงเรียนเทศบาลพนา

ถกูต้องตามระเบยีบวา่ด้วยการเงิน บริหารจดัการใหก้บัคณะครู ท างานธรุการ ถกูต้องตามระเบยีบวา่ด้วย (สามัคคีวทิยา)

และพสัดุ และ บคุลากรทางการศึกษา การเงินและพสัดุ  การเงินและพสัดุ

และ นักเรียน  น้อยลงเปน็ศูนย์

107 โครงการตลาดนัดวชิาการ  - เพือ่จดันิทรรศการแสดง โรงเรียนจัดงานวนัตลาดนัดวชิา 41,000          41,000          41,000         จ านวนกจิกรรม  - นักเรียนและครูได้ กองการศึกษา/

ผลงานของนักเรียนและครู การ จัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่จดัในงาน พฒันาตนเอง โรงเรียนเทศบาลพนา

- เพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์ เพือ่แลกเปล่ียนความรู้ ตลาดนัดวชิาการ  - นักเรียนและครูได้ (สามัคคีวทิยา)

การเรียนรู้ของนักเรียนและ ประสบการณ์ระหวา่งนักเรียน ได้รับผลส าเร็จ แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การท างานของครู  ครูและผู้ปกครอง ประสบการณ์จริง

108 โครงการจดัเตรียมรับการ เพือ่สร้างความตระหนักในการเรียนรู้ ครูและนักเรียนสามารถสรุปผลงาน 31,000          31,000          31,000         จ านวนกจิกรรมที่ครู คณุและนักเรียนเกิดความตระหนัก กองการศึกษา/

ประเมินเศรษฐกจิพอเพยีง โดยส่งเสริมการบรูณาการ การจดักจิกรรม และจดัแสดงผลงานเพือ่รองรับ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) นักเรียนใช้หลักปรัชญาโดยส่งเสริมการบูรณาการ การจัด โรงเรียนเทศบาลพนา

การพฒันาแหล่งเรียนรู้ ตลอด การประเมินสถานศึกษา เศรษฐกจิพอเพยีง กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (สามัคคีวทิยา)

จนการจดัการเรียนการสอนแบบ พอเพยีงได้ ด าเนินการ ตลอดจนการจดัการเรียนการสอนแบบ
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โครงการและชมรม กลุ่มสนใจ โครงการและชมรม กลุ่มสนใจ

ต่างๆ ด้านปรัชญาของเศรษฐกจิ ต่างๆ ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง พอเพียง

 - ผ่านการประเมินสถานศึกษา

พอเพียง และเป็นการขับเคล่ือน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่การปฏิบัติของโรงเรียนอย่าง

ยัง่ยืน

109 โครงการประชาสัมพนัธก์ารจดั

การศึกษาของโรงเรียน

1 เพือ่สร้างวารสารขา่วภายใน

โรงเรียน                                

      2 เพือ่สร้างนักพดูน้อยให้

สามารถเปน็นักประชาสัมพนัธ์

เสียงตามสายได้ 3 เพือ่ปรับปรุง/

แกไ้ข และพฒันาระบบเสียง

ภายในโรงเรียนและอาคาร

อเนกประสงค์ 4 เพือ่ซ่อมแซม 

จดัซ้ือจดัหาอปุกรณ์เสริมเคร่ือง

เสียงของทางโรงเรียนใหม้ี

ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ 5 เพือ่

ส่งเสริม สนับสนุนใหน้ักเรียน และ

ครูผู้รับผิดชอบมีโอกาสฝึก อบรม 

และพฒันาความรู้ ความสามารถ

ด้านการประชาสัมพนัธอ์ยา่ง

1) นักเรียนโรงเรียน

เทศบาลพนา(สามัคคี

วทิยา)ทุกคนรับทราบ

ขอ้มูลขา่วสารจากทาง

โรงเรียน    2) โรงเรียน

เทศบาลพนา(สามัคคีวทิยา)

 มีระบบเสียงตามสายที่มี

ประสิทธภิาพประสิทธผิล

มาก      3) โรงเรียน

เทศบาลพนา(สามัคคีวทิยา)

 มีเคร่ืองเสียงพร้อม

ใหบ้ริการโรงเรียน ชุมชน

100,000    

(เงินรายหัว)

100,000    

(เงินรายหัว)

100,000    

(เงินรายหัว)

ร้อยละความพงึ

พอใจของ

นักเรียนที่มีต่อ

การ

ประชาสัมพนัธ์

ในโรงเรียน

1) นักเรียนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารประชาสัมพันธจ์ากทาง

โรงเรียน ร้อยละ 85               

 2) โรงเรียนเทศบาลพนา

(สามัคคีวทิยา) มีระบบเสียงตาม

สายทีม่ีประสิทธภิาพประสิทธผิล

มากยิง่ขึน้             3) โรงเรียน

เทศบาลพนา(สามัคคีวทิยา) มี

เคร่ืองเสียงพร้อมให้บริการ

โรงเรียน ชุมชน

กองการศึกษา/ 

โรงเรียนเทศบาลพนา

 (สามัคคีวทิยา)



     2.6 แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

110 โครงการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การศึกษา

1. เพือ่ใหโ้รงเรียนมีส่ือและ

เทคโนโลยทีี่พร้อมในการจดั

กจิกรรมการเรียนการสอน         

 2.  เพือ่ใหบ้คุลากรในโรงเรียนมี

อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ใช้ใน

การสืบค้นขอ้มูลได้ 3.เพือ่ให้

ผู้เรียนสืบค้นขอ้มูลทางอนิเตอร์

เนทได้ตลอดเวลา

1.โรงเรียนมีความพร้อมใน

การจดักจิกรรมการเรียน

การสอนที่หลากหลายโดย

ใช้ส่ือและเทคโนโลย ี        

   2.คณะครูมีการจดั

กจิกรรมการเรียนการสอน

ที่หลากหลายโดยใช้

ส่ือคอมพวิเตอร์  และรู้จกั

ค้นควา้หาความรู้ทาง

อนิเทอร์เน็ตได้อยา่ง

กวา้งขวาง                    

3.  ผู้เรียนมีความ

กระตือรือร้น ใฝุรู้ใฝุเรียน มี

ความสุขในการเรียน และ  

มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

เพิม่มากขึน้

240,000         240,000        240,000       ร้อยละความพงึ

พอใจของครู

และนักเรียนที่

มีต่อการได้ใช้

ส่ือและ

เทคโนโลยทีี่

ทันสมัย

1.โรงเรียนมีความพร้อมใน

การจดักจิกรรมการเรียนการ

สอนที่หลากหลายโดยใช้

ส่ือคอมพวิเตอร์ และรู้จกั

ค้นควา้หาความรู้ทาง

อนิเทอร์เน็ตได้อยา่งกวา้งขวาง

 2. บคุลากรในโรงเรียนมีการ

จดักจิกรรมการเรียนการสอน

ที่หลากหลายโดยใช้

ส่ือคอมพวิเตอร์ และรู้จกั

ค้นควา้หาความรู้ทาง

อนิเทอร์เน็ตได้อยา่งกวา้งขวาง

 3.      ผู้เรียนมีความ

กระตือรือร้น ใฝุรู้ใฝุเรียน   มี

ความสุขในการเรียน และมี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิม่

มากขึน้

กองการศึกษา/ 

โรงเรียนเทศบาลพนา

 (สามัคคีวทิยา)

111 โครงการประชุมผู้ปกครอง  - เพือ่ใหค้รูและผู้ปกครองได้ ผู้ปกครองนักเรียนตระหนัก 6,000            6,000           6,000           จ านวนผู้ปกครอง  - ครูและผู้ปกครองได้พบปะ กองการศึกษา/

พบปะและสร้างสัมพนัธภาพที่ดี ในความส าคัญชองการเข้าร่วม (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่เขา้ร่วมประชุม และมีสัมพนัธภาพที่ดีต่อกนั โรงเรียนเทศบาล

ต่อกนั ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมี แลกเปล่ียน เสนอ  - ผู้ปกครองได้มีส่วนร่มในการ พนา(สามัคคีวทิยา)

 - เพือ่ใหผู้้ปกครองได้มีส่วนร่วม ส่วนร่วมในการวางแผน วางแผนช่วยเหลือวางแผนการจดัการเรียน

ในการวางแผนการจดัการเรียน การเรียนรู้ โรงเรียนได้ การสอนของโรงเรียน

การสอนของโรงเรียน

(เงินรายหัว) 
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112 โครงพฒันาศักยภาพการ  - เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนทุกคน    นักเรียนมีสุขภาพจิตแจ่มใส 150,000         150,000        150,000       จ านวนนักเรียน  - นักเรียนทุกคนได้มี กองการศึกษา/

เรียนรู้สู่โลกกวา้ง ได้มีโอกาสศึกษาจากแหล่ง มีสติปัญญาเพิม่ขึน้ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่พฒันาตนเอง โฮกาสในการศึกษา โรงเรียนเทศบาล

เรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน     นักเรียนมีวสัิยทัศน์ ได้ทันกบัเหตุ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน พนา(สามัคคีวทิยา)

 - เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนทุกคน ก้าวทันต่อเหตุการณ์ การณ์ปจัจบุนั และนอกสถานที่

ได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้ ข่าวสาร และเทคโนโลยีต่าง ๆ  - นักเรียนทุกคนมีความ

เพิม่เติมทันกบัเหตุการณ์ รู้เกีย่วกบัเหตุการณ์

บา้นเมืองที่เกดิขึน้ในปจัจบุนั บา้นเมืองในยคุปจัจบุนั

 - เพือ่ส่งเสริมใหม้ีบคุลากร  - บคุลากรทางการศึกษา

การศึกษามีความสามัคคีใน มีความสามัคคีในหมู่ขณะ

หมู่คณะ

113 โครงการส่งเสริมกจิกรรมอนุรักษ์ เพือ่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชืโรงเรียนมีการส ารวจเกบ็รวบรวมขอ้มูล15,000 15,000 15,000 จ านวนพชืสมุนไพรที่ต้องการนักเรียนให้ความร่วมมือและ กองการศึกษา/

พนัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ อนัเนื่องมาจาก พระราชด าริฯ พนัธกุรรมพชื และความหลากหลายทาง(เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) อนุรักษพ์นัธุก์รรมภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในโครง โรงเรียนเทศบาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  -  เพือ่ใหค้รู นักเรียน ชีวภาพในท้องถิน่ พชืในท้องถิน่ การอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ พนา(สามัคคีวทิยา)

สยามบรมราชกมุารี และบคุลากรในโรงเรียน  -  ครู นักเรียน และบุคลากร

เหน็ความส าคัญของพนัธุ ในโรงเรียนเห็นความ

กรรมพชื ส าคัญของพันธกุรรมพืช

114 โครงการวนัเกยีรติยศ  - เพือ่ใหน้ักเรียนที่จบการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 7,500            7,500           7,500           จ านวนนักเรียน  - นักเรียนที่จบการศึกษา มี กองการศึกษา/

มีความภาคภมูิใจ และรักในสถาน 6 และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่ส าเร็จการ ความภาคภมูิใจ และรักใน โรงเรียนเทศบาล

ศึกษา  ได้ประสบการณ์ตรง ศึกษาเขา้ร่วม สถานศึกษา พนา(สามัคคีวทิยา)

 - เพือ่สร้างขวญัและก าลังใจ ในการเรียนรู้งานการจดั กจิกรรม  - นักเรียนมีขวญั

ใหก้บันักเรียนที่จบการศึกษา ท ากจิกรรมวนัเกยีรติยศ และก าลังใจ
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115 โครงการฟืน้ฟดูนตรีไทย  - เพือ่สนองนโยบายของ  -โรงเรียนมีวงดนตรีไทย 50,000          50,000          50,000         จ านวนนักเรียน  - โรงเรียนเขา้ร่วม กองการศึกษา/

ในโรงเรียน กรมส่งเสริมการปกครอง- วงดนตรีสากล และวงดนตรี (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ที่มีทักษะการ กจิกรรมมหกรรมการ โรงเรียนเทศบาล

ท้องถิน่ในการจดัมหกรรม พืน้เมือง ที่มีนักเรียนเล่น เล่นดนตรีไทย ศึกษาท้องถิน่ พนา(สามัคคีวทิยา)

การศึกษาท้องถิน่ ได้เปน็อยา่งดี  - นักเรียนได้แสดงออก

 - เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนได้ ถงึความสามารถในด้าน

แสดงออกถงึความสามารถใน ศิลปะทุกระดับชั้น

ด้านศิลปะทุกคนทุกระดับชั้น  - นักเรียนที่มีความ

 - เพือ่ใหโ้รงเรียนมีการคัดเลือก สามารถในด้านการเล่น

นักเรียนที่มีความสามารถในด้าน ดนตรีเขา้ร่วมประกวด

การเล่นดนตรีไทย ดนตรีสากล กจิกรรมในระดับภาค

โดยการส่งเขา้ประกวดกจิกรรม และประเทศ

ในระดับภาคและในระดับ  - นักเรียนมีคะแนนใน

ประเทศต่อไป วชิากลุ่มสาระการเรียนรู้

 - เพือ่พฒันาศักยภาพการเรียน ศิลปะเพิม่ขึน้

การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะใหม้ีประสิทธภิาพยิง่ขึน้

116 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์  - เพือ่ใหม้ีครุภณัฑ์ที่ช ารุด  - ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000          50,000          50,000         จ านวนครุภัณฑ์  - นักเรียนมีความเปน็ กองการศึกษา/

ในสถานศึกษา กลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิม ในสถานศึกษาใน (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ทีม่ีต่อการซ่อมแซม มนุษยท์ี่สมบรูณ์ทั้งด้าน โรงเรียนเทศบาล

 - เพือ่ใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ สังกัดเทศบาลต าบล ได้ให้มีคุณภาพใช้ ร่างกาย จติใจ อารมณ์ พนา (สามัคคีวทิยา)

ต่อการใช้งานและความต้องการ พนา จ านวน 3 แห่ง งานได้ตามปกติ สังคม สติปญัญา

ของโรงเรียน  - นักเรียนมีร่างกาย

 - เพือ่พฒันากจิกรรมการเรียน จติใจที่เขม้แขง็ด ารง
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การสอนของครูใหม้ีประสิทธภิาพ ชีวติอยูใ่นครอบครัว

 - เพือ่ใหค้รูและนักเรียนมีการ และสังคมอยา่งเปน็สุข

พฒันาตนเอง สามารถสร้าง  - นักเรียนน าความรู้

องค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย เกีย่วกบัสุขภาพสู่ชุมชนได้

117 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่  

และพฒันาส่ิงแวดล้อม

- เพือ่ใหโ้รงเรียนมีสภาพแวดล้อม

ที่ดี  มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการจดั

กจิกรรมการเรียนรู้                   

    - เพือ่ใหค้ณะครู นักเรียน และ

ชุมชน มีสถานที่เพยีงพอในการจดั

กจิกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งใช้จดั

กจิกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ในหอ้งเรียน  และนอก

หอ้งเรียน  เรียนอยา่งมีความสุข

สถานศึกษาได้รับการ

พฒันาปรับปรุง  ซ่อมแซม 

อาคารสถานที่  วสัดุ

อปุกรณ์ใหพ้ร้อมใช้งานโดย

ปลอดภยัและมี

สภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการ

จดักจิกรรมการเรียนการ

สอน  ส่งผลใหน้ักเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐาน

322100     

(เงินรายหัว)

322100     

(เงินรายหัว)

322100     

(เงินรายหัว)

ร้อยละความพงึ

พอใจของครู

นักเรียนต่อการ

ปรับปรุงอาคาร

 สถานที่ และ

พฒันา

ส่ิงแวดล้อม

สถานศึกษาได้รับการพฒันา  

ปรับปรุง  ซ่อมแซม อาคาร

สถานที่  วสัดุอปุกรณ์ใหพ้ร้อม

ใช้งานโดยปลอดภยัและมี

สภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการจดั

กจิกรรมการเรียนการสอน  

ส่งผลใหน้ักเรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน

กองการศึกษา/ 

โรงเรียนเทศบาลพนา

 (สามัคคีวทิยา)

-เพือ่พฒันาปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค  ที่ช ารุดทรุดโทรม

หรืออยูใ่นภาวะเส่ียงใหม้ีความ

ปลอดภยัสูงสุด  และพร้อมใช้งาน

อยูเ่สมอ

- เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน

โรงเรียนใหม้ีความปลอดภยั รู้ทัน

เหตุการณ์ที่เกดิขึน้

118 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  - เพือ่ส่งเสริมคุณภาพจริยธรรม  - เด็กนักเรียนโรงเรียน 40,000          40,000          40,000         ร้อยละของ  - นักเรียนมีคุณธรรม กองการศึกษา/

ใหแ้กเ่ด็กนักเรียนของโรงเรียน ในสังกดั ร้อยละ 100 (เงิน อปท) (เงิน อปท) (เงิน อปท) นักเรียนทีม่ี จริยธรรมร้อยละ 100 โรงเรียนเทศบาลพนา
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มีคุณธรรมและจริยธรรม (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) คุณธรรม  - นักเรียนที่มีคุณธรรม (สามัคคีวทิยา)

จริยธรรม จริยธรรมได้รับการยกยอ่ง

119 โครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชน  - เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชน  - ส่งนักเรียนเขา้ร่วม 20,000          20,000          20,000         ร้อยละของนักเรียน - นักเรียนได้ออก กองการศึกษา/

ต้านยาเสพติด ได้แสดงออกถงึความ แขง่ขนักฬีาระดับ (เงิน อปท) (เงิน อปท) (เงิน อปท) ทีไ่ม่เกีย่วข้องกับ ก าลังกาย มีสุขภาพแขง็แรง โรงเรียนเทศบาลพนา

สามารถ จงัหวดัอ านาจเจริญ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ยาเสพติดลดลง สมบรูณ์และได้แสดงความ (สามัคคีวทิยา)

 - เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชน สามารถด้านการเล่นกฬีา

ได้ออกก าลังกาย  - เยาวชน

มีความรัก สามัคคี มีน้ าใจ

เปน็นักกฬีา

120 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม  - เพือ่ใหน้ักเรียนมีทักษะพืน่ฐาน  - จดัท าส่ือการเรียน 12,094          12,094          12,094         จ านวนส่ือการ  -  นักเรียนมีทักษะพืน้ฐานใน กองการศึกษา/

สาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ในการใช้ภาษาองักฤษ ของกลุ่มสาระฯ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนภาษา ในการใช้ภาษาองักฤษ โรงเรียนเทศบาลพนา

ประเทศ  - เพือ่ใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ต่างประเทศที่มี  - นักเรียนได้เรียนรู้และเขา้ใจ (สามัคคีวทิยา)

และเกดิความเขา้ใจในภาษา คุณภาพ ในภาษาองักฤษ

องักฤษ  - ผลประเมินระดับชาติราย

 - เพือ่พฒันาผลสัมฤทธิท์างการ วชิาภาษาองักฤษสูงขึน้

เรียนและผลประเมินในระดับชาติใหสู้งขึน้

121 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม  - เพือ่ใหน้ักเรียนมีอปุกรณ์ในการ  - จดัท าส่ือการเรียน 230,000         230,000        230,000       จ านวนส่ือ  - นักเรียนมีอปุกรณ์ในการเล่น กองการศึกษา/

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ เล่นกฬีาครบถว้น และเพยีงพอ ของกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การเรียนสุข- กฬีาครบถว้นและเพยีงพอ โรงเรียนเทศบาลพนา

พลศึกษา  - เพือ่ใหน้ักเรียนรู้จกัการใช้เวลา และพละศึกษา (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) ศึกษาและพล-  - นักเรียนรู้จกัการใช้เวลาวา่ง (สามัคคีวทิยา)

วา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ ศึกษาที่มีคุณภาพ ใหเ้ปน็ประโยชน์

122 โครงการเบกิจา่ยค่าอปุกรณ์/  - เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับเงิน โรงเรียนเทศบาลพนาอยา่งมคุีณภาพ   100   %248,700         248,700        248,700       จ านวนนักเรียน  - นักเรียนได้รับเงิน กองการศึกษา/

เคร่ืองแบบนักเรียน สนับสนุนจากรัฐบาลเปน็ค่า (สามคัคีวิทยา) มกีารบริหารจดั (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทีไ่ด้รับค่าอปุกรณ์ สนับสนุนจากรัฐบาลเปน็ค่า โรงเรียนเทศบาลพนา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เคร่ืองแบบนักเรียน/ค่าอปุกรณ์ การด้านงานประมาณหมวด การเรียนและค่า เคร่ืองแบบนักเรียน/ค่าอปุกรณ์ (สามัคคีวทิยา)

การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน  เคร่ืองแบบนักเรียน การเรียน

และ อปุกรณ์การเรียน

123  - เพือ่จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ที่มี โรงเรียนมคีวามพร้อมในการ 250,000         250,000        250,000       ร้อยละความพึง  - นักเรียนมีวสัดุ อปุกรณ์ กองการศึกษา/

ความพร้อมในการจดักจิกรรม จดักจิกรรมการเรียนการสอน (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) (เงินรายหัว) พอใจของนักเรียน ที่พร้อมและเพยีงพอ โรงเรียนเทศบาลพนา

การเรียนการสอน โดยใช้ส่ือ ทีห่ลากหลายโดยใช้ ทีม่ต่ีอการใช้ส่ือ ในการเรียนการสอน (สามัคคีวทิยา)

คอมพวิเตอร์ ส่ือคอมพิวเตอร์ และรู้จกั เทคโนโลยไีด้รวดเร็ว  - นักเรียนได้ศึกษาค้นควา้

 - เพือ่ใหน้ักเรียนได้รู้จกัการ ค้นคว้าหาความรู้ทาง ขึน้ ต้วตัวเองผ่านระบบอนิเตอร์

คนค้นควา้ด้วยตามเอกผ่านระบบ อนิเทอร์เน็ตได้อยา่งกว้างขวาง เน็ต

อนิเตอร์เน็ต

โครงการพฒันาส่ือและเทคโนโลยี



2.7.  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  - จา้งเจา้หน้าที่โครงการ 250,000 300,000 300,000 จ านวน  - ประชาชนได้ศึกษา กองการศึกษา

สู่โลกกว้าง ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดย 2 คน ประจ าศูนย ์ICT (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้มาใช้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ บริการ  - มีความรอบรู้มากขึ้นและ

ที่ทันสมัย เพิ่มขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้

เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

งบประมาณและที่มา



     2.8  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็กได้  - เด็กนักเรียนในเขต 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  -  เด็กได้แสดงออกใน กองการศึกษา

แห่งชาติ แสดงออก และนอกเขตเทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ทางที่ถูกต้อง เป็นพืน้ฐาน

 -  เพือ่สร้างขวัญและก าลังใจ ต าบลพนา พึงพอใจ ที่ดีในการที่จะก้าวเป็น

ให้กับเด็ก ผู้มาร่วมงาน ผู้ใหญต่่อไป

2 โครงการส่งเสริม /สนับสนุนการ  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนไ  - ส่งเสริม/สนับสนุน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  - เด็ก เยาวชนได้แสดง กองการศึกษา 

จัดกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาเด็ก ได้ท ากิจกรรมสาธารณะประโชน์ กิจกรรมของกลุ่ม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของเด็ก ออกและได้ท ากิจกรรมที่

เยาวชน เทศบาลต าบลพนา  - เพือ่ส่งเสริมบทบาทของเด็ก พัฒนาเด็ก เยาวชน เยาวชน เป็นประโยชน์ส่วนรวม

เยาวชนเพือ่สังคม ส่วนรวม ที่ร่วม

กิจกรรม

3 โครงการ  - เพือ่ให้เด็กและเยาวชนห่าง  - เด็ก เยาวชน ในเขต 20,000 20,000 20,000 การแพร่  - เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ กองการศึกษา

TO  BE  NUMBER  ONE ไกลยาเสพติดและอบายมุข อ าเภอพนา จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ระบาด ห่างไกลยาเสพติดและ

 - เพือ่ใช้เวลาว่างให้เกิด 50 คน ของ อบายมุข

ประโยชน์ ยาเสพติด  - ใช้เวลาว่างให้เกิด

 - เพือ่สนองเป็นแนวทางตาม ลดลง ประโยชน์และมีสุขภาพจิต

พระราชด าริในทูลกระหม่อม ที่ดี

หญงิอุบลรัตนราชกัญญา-

สิริวัฒนาพรรณวดี

4 โครงการจูงลูกหลานเข้าวัด - เพือ่เป็นการส่งเสริมคุณธรรม  - เด็ก เยาวชน ในเขต 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ - เด็กและเยาวชนหันมา กองการศึกษา

จริยธรรม ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ อ าเภอพนา จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เยาวชน ใส่ใจและสนใจธรรมะมากขึน้

ให้หันมาใส่ใจในธรรมะ 50 คน ที่ร่วม

กิจกรรม 117

งบประมาณและที่มา



     2.8  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ - เพือ่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะ - เด็กและเยาวชนในเขตอ าเภอ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ -เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะ กองการศึกษา

จักสานให้แก่เยาวชน อนุรักษ์ผลงานหรือ ผลิตภัณฑ์ของ พนาเข้าร่วมโครงการ จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เยาวชน สืบสานและอนุรักษ์ผลงาน

ท้องถิน่ ไม่น้อยกว่า 50 คน ที่ร่วม หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน

- เป็นการสร้างสรรค์ผลงานและก่อ กิจกรรม - เป็นการถ่ายทอดความรู้

ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ การจักสานให้ลูกหลานได้สืบต่อ

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด -เพือ่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ - เด็กและเยาวชนของโรงเรียน 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ -เยาวชนได้กล้าคิด กล้าแสดง กองการศึกษา

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพนา ในสังกัด เยาวชนในเขต (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เยาวชน ออกได้ร่วมกันจัดกิจกรรม

เทศบาลต าบลพนา เทศบาลต าบลพนา ที่ร่วม เชือ่มสัมพันธ์ ด้านกีฬา ศิลปะ

กิจกรรม วัฒนธรรม



     2.9  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานเข้า  - เพือ่ส่งเสริมและสืบทอด  - จัดงานเข้าปริวาส- 30,000 30,000 30,000 จ านวน  - ประชาชนได้น าหลัก- กองการศึกษา

ปริวาสกรรม กิจกรรมทางศาสนาวฒันธรรม กรรม 9 วนั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้มาร่วม ธรรมค าสอน ไปปฏิบัติใน

ท้องถิ่นฮีต 12  คลอง 14 งาน ชีวติประจ าวนั

 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ ปริวาส-  - วฒันธรรมประเพณี

ศึกษาหลักธรรม ค าสอน และ กรรม ได้รับการสืบทอดต่อไป

น าไปปฏิบัติในชีวติประจ าวนั

2 โครงการจัดกิจกรรมวนั  - เพือ่ส่งเสริมและสืบทอด  - จัดกิจกรรมลดละเลิก 20,000 20,000 20,000 จ านวน  - ประชาชนได้น าหลัก- กองการศึกษา

เข้าพรรษา กิจกรรมทางศาสนาวฒันธรรม อบายมุข รักษาศีล 5 (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้เข้าร่วม ธรรมค าสอน ไปปฏิบัติใน

ท้องถิ่นฮีต 12  คลอง 14 ทีว่ดัพระเหลาเทพนิมิต, กิจกรรม ชีวติประจ าวนั

 - เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน วดับูรพา และวดัตรีรัฐ-  - วฒันธรรมประเพณี

เยาวชน ประชาชน ได้ศึกษา ประชาสรรค์ ท้องถิ่นได้รับการสืบทอด

หลักธรรม ค าสอน และน าไป ต่อไป

ปฏิบัติในชีวติประจ าวนั

3 โครงการจัดงานประเพณี  - เพือ่ส่งเสริมงานประเพณี  - จัดงานประเพณี 30,000 30,000 30,000 จ านวน  - ประเพณีท้องถิ่นได้รับ กองการศึกษา

บุญเดือนสาม (นมัสการองค์ ท้องถิ่น บุญเดือนสาม จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้เข้าร่วม การสืบทอดต่อไป

พระเหลาเทพนิมิต)  - เพือ่สืบทอดวฒันธรรมทีดี่งาม 3 วนั ณ วดัพระเหลา- กิจกรรม  - ประชาชนทัว่ไปได้ท า

 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี เทพนิมิต บุญและมีจิตใจทีดี่งาม

คุณธรรม และจริยธรรม

งบประมาณและทีม่า



     2.9  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
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4 โครงการจัดงานวนัออกพรรษา  - เพือ่ส่งเสริมและสืบทอด  - จัดงานวนัออกพรรษา 20,000     20,000     20,000     ร้อยละ  - ประชาชนได้ท าบุญ กองการศึกษา

กิจกรรมทางศาสนา ณ วดับูรพา 1 วนั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ฟังธรรม และสร้างความ

 -  เพือ่เสริมสร้างความสามัคคีใน พึงพอใจ สามัคคีในชุมชน

ชุมชน ในการ  - วฒันธรรมประเพณี

 - เพือ่สืบทอดวฒันธรรมอันดีงาม จัดงาน ท้องถิ่นได้รับการสืบทอด

ของท้องถิ่น ฮีต 12 ครอง 14 ต่อไป

5 โครงการจัดงานประเพณี  - เพือ่สืบสานวฒันธรรมประเพณี  - จัดงานประเพณี 130,000   130,000   130,000   ร้อยละ วฒันธรรมประเพณีของ กองการศึกษา

บุญบัง้ไฟ (บุญเดือนหก) ของท้องถิ่น บุญบัง้ไฟ (บุญเดือนหก) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ท้องถิ่นได้รับการสืบทอด

อ าเภอพนา  - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ ปีละ 1 คร้ัง พึงพอใจ ต่อไป

สนุกสนานร่ืนเริง ในการ  - ประชาชนมีความรัก 

จัดงาน สามัคคีในหมู่คณะ

6 โครงการจัดงานสงกรานต์  - เพือ่สืบสานวฒันธรรม  - จัดงานสงกรานต์ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  - วฒันธรรมประเพณี กองการศึกษา

และวนัผู้สูงอายุแห่งชาติ ประเพณีของท้องถิ่น และวนัผู้สูงอายุ 1  วนั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ของท้องถิ่นได้รับการ

 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ พึงพอใจ สืบทอดต่อไป

นึกถึงบุญคุณผู้สูงอายุ ผู้มาร่วม  - มีนักท่องเทีย่วเพิม่

 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วใน งาน มากขึ้น

ท้องถิ่น  - ผู้สูงอายุมีขวญัและ

ก าลังใจทีดี่
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7 โครงการท าบุญตักบาตร  - เพือ่เป็นการเถลิงศก  - จัดงานวนัขึ้นปีใหม่ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  - วฒันธรรมประเพณี กองการศึกษา

เนื่องในวนัขึ้นปีใหม่ พุทธศักราชใหม่ 1 วนั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ อันดีงามได้รับการสืบทอด

 - เพือ่เป็นการสืบสาน พึงพอใจ ต่อไป

วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม ผู้มาร่วม  - ประชาชนในท้องถิ่นได้

ของไทยไว้ งาน ร่วมกันท าบุญตักบาตร

เพือ่เป็นสิริมงคล

8 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ  - เด็กและเยาวชน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  - เด็กและเยาวชนได้ กองการศึกษา

ท้องถิ่น จากผู้สูงอายุสู่เด็ก เยาวชนได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ เรียนรู้และเข้าใจ เกิด

และเยาวชน และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จ านวน 40 คน พึงพอใจ ความภาคภูมิใจและ

 - เพือ่ให้เด็กและเยาวชนเกิด ผู้มาร่วม หวงแหนร่วมอนุรักษ์

ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น งาน ฟืน้ฟูและสืบทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

9 โครงการจัดงานวนัวสิาขบูชา  - เพือ่ส่งเสริมและท านุบ ารุง  - จัดกิจกรรมเนื่องใน 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  - พระพุทธศาสนาได้รับ กองการศึกษา

พระพุทธศาสนา วนัวสิาขบูชา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ การท านุบ ารุง

 - เพือ่ให้พนักงานเทศบาล  1. ท าบุญตักบาตร พึงพอใจ  - ประชาชนได้ท าบุญ

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  2. ลด ละ เลิกอบายมุข ผู้มาร่วม ตักบาตร

ได้ท าบุญตักบาตร ปล่อยสัตว์ และงดเวน้จากการ งาน

 และลด ละ เลิก อบายมุข ฆ่าสัตว์

 3. ปล่อยสัตวต่์าง ๆ
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10 โครงการจัดงานประกวด  - เพือ่เป็นการอนุรักษ์การแสดง  - ประกวดการเส็ง 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม  - การละเล่นพืน้บ้าน กองการศึกษา

การเส็งกลองกิ่ง การละเล่นพืน้บ้าน กลองกิ่ง ไม่น้อยกวา่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประกวด การเส็งกลองกิ่งยัง

 - เพือ่ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จัก 10 คู่ เพิม่ขึ้น ได้รับความนิยมใน

และได้สืบทอดการละเล่น ทุกปี ปัจจุบัน

พืน้บ้านให้คงอยู่ต่อไป  - เยาวชนรุ่นใหม่ได้

 - เพือ่เป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจ รู้จักและได้เล่นสืบทอด

ศูนย์รวมประชาชนในบริเวณวดั มาจนถึงปัจจุบัน

และรู้จักการให้อภัยซ่ึงกัน  - วดัเป็นศูนย์รวมจิตใจ

และกัน ของประชาชนและ

การปลูกจิตส านึกทีดี่

11 โครงการอุดหนุน  - เพือ่ใช้จ่ายเป็นค่าตกแต่ง  - งบประมาณ 125,000 125,000 125,000 ร้อยละของ  - ขบวนแห/่ขบวน กองการศึกษา

การจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟ ขบวนแห่/ขบวนฟ้อน สนับสนุนชุมชนละ จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้เข้าร่วม ฟ้อนร ามีความสวยงาม

ประจ าปี 2260 ของ  - เพือ่ใช้จ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ 25,000 บาท กิจกรรม และปราณีต

คณะกรรมการหมู่บ้าน / การจัดงาน  - ขบวนแห/่ขบวน

คณะกรรมการชุมชนทัง้ 5 ชุมชน ฟ้อนร า เป็นทีรู้่จักและ

เป็นทีป่ระทับใจแก่

ผู้พบเห็นทัว่ไป

12 โครงการจัดงานย้อนต านาน  - เพือ่เป็นการจัดการแสดง  - ชุมชนทัง้ 5 ชุมชน 200,000 -          -          ร้อยละ  - ผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ กองการศึกษา

ทศวรรษแห่งความร่วมมือ นิทรรศการผลงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมของ (เงิน อปท.) ของความ เห็นเด่นชัดแก่ผู้พบเห็น
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สู่การเปล่ียนแปลงทีรุ่่งเรือง  - เพือ่เป็นการจัดการแสดง โครงการ พึงพอใจ  - เร่ืองราวดี ๆ ในอดีต

ยั่งยืนคืนความสุขชาว บอกเล่าเร่ืองราวในอดีตผสาน ผู้มาร่วม ของเทศบาลยังอยู่ใน

เมืองพนา ประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น งาน ความทรงจ าและได้รับ

อีสาน พัฒนาเร่ือยมาจนถึง

 - เพือ่เป็นการจัดการแข่งขัน ปัจจุบัน

กีฬาและการละเล่นพืน้บ้าน  - ทุกชุมชนได้แสดง

ฯลฯ ออกถึงความสามารถ

ของตนเอง ฯลฯ

13 โครงการจัดงานสมโภช  - เพือ่เป็นการบวงสรวง  - จัดงานพิธสีมโภช 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  - ศาลหลักเมืองเป็น กองการศึกษา

ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองให้เป็นทีศั่กด์ิสิทธิ์ ศาลหลักเมือง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ สถานทีศั่กด์ิสิทธิ์และ

และเคารพสักการะกราบไหว้ ปีละ 1 คร้ัง พึงพอใจ เคารพกราบไหวข้อง

ของประชาชนทัว่ไป ผู้มาร่วม ประชาชนทัว่ไป

 - เพือ่เป็นทีย่ึดเหนี่ยวและ งาน  - มีสถานทีย่ึดเหนี่ยว

ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จิตใจของประชาชน

ทัว่ไป  - มีความเป็นสิริมงคล

 - เพือ่ความเป็นสิริมงคลและ และประเพณีได้รับการ

รักษาประเพณีอันดีงามไว้ สืบทอดต่ไป

14 โครงการจัดงานบ่วงสรวง  - เพือ่เป็นการบวงสรวง  - จัดงานพิธสีมโภช 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  - ศาลหลักเมืองเป็น กองการศึกษา

เจ้าปู่ ศาลเจ้าปูใ่ห้เป็นทีศั่กด์ิสิทธิ์ เจ้าปู ่ปีละ 1 คร้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ สถานทีศั่กด์ิสิทธิ์และ

และเคารพสักการะกราบไหว้ พึงพอใจ เคารพกราบไหวข้อง
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ของประชาชนทัว่ไป ผู้มาร่วม ประชาชนทัว่ไป

 - เพือ่เป็นทีย่ึดเหนี่ยวและ งาน  - มีสถานทีย่ึดเหนี่ยว

ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และศูนย์รวมจิตใจของ

ทัว่ไป ประชาชน

 - เพือ่ความเป็นสิริมงคลและ  - มีความเป็นสิริมงคล

รักษาประเพณีอันดีงามไว้ และประเพณีได้รับการ

สืบทอดต่ไป

15 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา/ - เพือ่เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา - เด็กนักเรียน และเยาวชน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ -  ลูกหลาน เยาวชนใน กองการศึกษา

การถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้กับลูกหลาน เยาวชนใน เข้าร่วมโครงการไม่น้อย (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) เด็กและ ท้องถิ่นได้รับความรู้เกี่ยวกับ

ให้กับนักเรียน ท้องถิ่นได้ เรียนรู้ สืบทอด อนุรักษ์ กวา่ 50 คน เยาวชนที่ ภูมิปัญญาของชุมชน

ให้ชนรุ่นหลังได้ทราบต่อไป เข้าร่วม ทีตั่วเองอาศัยอยู่

16 โครงการจัดท า ท าเนียบปราชญ์ - เพือ่เป็นการยกย่อง เชิดชู - บอร์ดท าเนียบทัง้ 5 10,000 - - ระยะเวลา - ได้บอร์ดท าเนียบปราชญ์ กองการศึกษา

ชุมชน/ ท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทีท่ าประโยชน์ ผู้ทีใ่ห้ความรู้ ชุมชน (เงิน อ.ป.ท.) ในการด าเนิน ชุมชน/ท าเนียบภูมิปัญญา

แก่ชุมชน ให้ลูกหลาน เยาวชน งาน ท้องถิ่น ทัง้ 5 ชุมชน

คนรุ่นหลังได้รับรู้

17 โครงการส่งเสริมการใส่ผ้าถุงนุ่งซ่ิน - เพือ่เป็นการปลูกจิตส านึก - ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้ - บุคคลในชุมชนได้เข้ามามี กองการศึกษา

เพือ่เป็นการอนุรักษ์วฒันธรรม ของคนในชุมชนให้สืบทอดวฒัธรรม ไม่น้อยกวา่ 100 คน (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) เข้าร่วม ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ของคนทัง้ 5 ชุมชน การนุ่งผ้าชิ่นในงานส าคัญต่างๆ โครงการ การนุ่งผ้าซ่ิน ซ่ึงเป็น
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การเข้าวดั งานประเพณีต่างๆ ผลิตภัณฑ์ทางวฒันธรรม

ของชุมชน

- เพือ่เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ทางวฒันธรรมของคนในชุมชน

และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ชาวบ้าน

มีรายได้ มีอาชีพ

18 โครงการโรงเรียนศาสนา - เพือ่เป็นการส่งเสริมการเรียน - เด็กและเยาวชนเข้าร่วม 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ - เด็กและเยาวชนให้ความ กองการศึกษา

(ทุกวนัอาทิตย)์ ธรรมะทุกวนัอาทิตย์ของเด็กและ โครงการไม่น้อยกวา่ 50 คน (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) เข้าร่วม สนใจและเข้าร่วมโครงการ

เยาวชนในชุมชน โครงการ เรียนธรรมะทุกวนัอาทิตย์

19 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี -เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ -ก าหนดการจัดงาน 5 วนั 50,000 - - จ านวนผู้มา -ประเพณีและวฒันธรรม กองการศึกษา

ศิลปวฒันธรรมเมืองพนา ประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ่น (เงิน อปท.) ร่วมงาน ได้รับการสืบทอดเร่ือยมา

ประจ าปี 2560 - เพือ่สร้างโอกาสให้คนจากท้องถิ่น จนถึงปัจจุบัน

อื่นหรือนักท่องเทีย่วได้เรียนรู้ - ประชาชนทัว่ไปในท้องถิ่น

ประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม ได้มาศึกษาเรียนรู้ประวติัศาสตร์

เมืองพนา วฒันธรรมเมืองพนา

- เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม - ประชาชนทัว่ไปและหน่วยงาน

ของประชาชนและหน่วยงาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

ของทุกภาคส่วน ด าเนินงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดังานเฉลิม  - เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ  - จดังาน 5  ธันวา 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ  - ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ สถาบนัพระมหากษตัริย์ มหาราช (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ถึงความจงรักภกัดี

พระเจา้อยูห่วัฯ  - เพื่อเปน็การกล่อมเกลาจติใจ พงึพอใจ 0

(5 ธันวา มหาราช) และปลูกจติส านึกความภมูิใจ ใน ผู้มาร่วม  - เกิดความสามัคคี

ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ งาน ปรองดอง

2 โครงการจดังานเฉลิม  - เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ  - จดังาน 12  สิงหา 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ  - ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้- สถาบนัพระมหากษตัริย์ มหาราชินี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ถึงความจงรักภกัดี

พระบรมราชินีนาถ  - เพื่อเปน็การกล่อมเกลาจติใจ พงึพอใจ  - เกิดความมัน่คงในชาติ

(12 สิงหา มหาราชินี) และปลูกจติส านึกความภมูิใจ ใน ผู้มาร่วม  - เกิดความสามัคคี

ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ งาน ปรองดอง

3 โครงการจดังานวันปยิมหาราช  - เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ  - จดังานวันปยิมหาราช 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  - ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด

23 ตุลาคม  (ปกปอ้งสถาบนั สถาบนัพระมหากษตัริย์ 1 วัน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ถึงความจงรักภกัดี

สงบ สันติ สมานฉันท์)  - เพื่อเปน็การกล่อมเกลาจติใจ  - ประชาชนเข้าร่วม พงึพอใจ  - เกิดความมัน่คงในชาติ

และปลูกจติส านึกความภมูิใจ ใน โครงการประมาณ ผู้มาร่วม  - เกิดความสามัคคี

ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ 300 คน งาน ปรองดอง

 - เพื่อร าลึกถึงคุณงามความดี

ของสมเด็จพระปยิะมหาราช

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม  - เพื่อใหเ้กิดความรัก  - จดักิจกรรมรณรงค์ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  - เกิดความรักสมัคร- ส านักปลัด

ปกปอ้งสถาบนัของชาติ สมัครสมาน สามัคคีในความ โดยใหป้ระชาชนมี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ สมานสามัคคีในความเปน็

เปน็ชาติไทยที่มีสถาบนั ส่วนร่วม พงึพอใจ ชาติไทยที่มีสถาบนั

พระมหากษตัริยเ์ปน็ศูนยร์วมใจ  - จดัอบรม อสป. ผู้มาร่วม พระมหากษตัริย ์เปน็ศูนย์

 - เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเมือง งาน รวมจติใจ ยดึเหนี่ยวจติใจ

การปกครองในระบอบประชา- และคงอยูคู่่ชาติไทยฯ

ธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์  - ประชาชนมีความรู้

เปน็ประมุข เกีย่วกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบ

5 โครงการจดักิจกรรมอบรม  - เพื่อเปน็การน้อมร าลึกถึง  - ประชาชนในเขต 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  - ประชาชนและบคุลากร กองการศึกษา

ลูกเสือไทย/ลูกเสือชาวบา้น ผู้ก่อต้ังลูกเสือไทย เทศบาลและบคุลากรใน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ในสังกัดเทศบาลได้

 - เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ สังกัดเทศบาลต าบลพนา ประชาชน สดงออกถึงความจงรักภกัดี

สถาบนัพระมหากษตัริย์ ที่เข้ารับการฝึกอบรม ที่ร่วมงาน ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

 - เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม ลูกเสือจ านวน 100 คน เกิดความ  - เสียสละเพื่อประโยชน์

รู้จกัการเสียสละ การใหอ้ภยั น้อมร าลึก ส่วนรวม รู้จกัการใหอ้ภยั

การมีระเบยีบวินัย ช่วยเหลือ รักชาติ เคารพกฎระเบยีบวินัยเกิด

หมูม่วลมนุษยชนด้วยกัน และตระ- ความสามัคคีในหมูค่ณะ

หนักใน และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
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ความเปน็

ไทย


