
2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห ์และสร้างสวัสดกิารสงัคมใหแ้ก่เดก็ , สตรีผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์, ผู้ยากไร้ และผู้ดอ้ยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหผู้์สูงอายุ  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและ  - ผู้สูงอายุในป ี2558 250,800           250,800           250,800           จ านวน  - ผู้สูงอายุมขีวัญและ ส านกัปลัด

จิตใจ ผู้สูงอายุใหม้สุีขภาพดี มจี านวน 209 คน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ผู้สูงอายุ ก าลังใจ สามารถพึ่งตนเอง

เหมาะสมตามวัย ไมเ่ปน็ภาระ  - สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ ที่มคีวาม ได้ในระดับหนึ่ง

แกค่รอบครัวและสังคม เพิ่มในอตัรา 100 บาท/ เปน็อยู่

คน/เดือน ดีขึ้น

2 โครงการสงเคราะหค์นพกิาร  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและ  - ผู้พกิารในป ี2558 36,000            36,000            36,000            จ านวน  - ผู้พกิารมขีวัญและ ส านกัปลัด

จิตใจของผู้พกิารใหม้สุีขภาพดี จ านวน 30  คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้พกิาร  ก าลังใจสามารถพึ่งตนเอง

 - เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระ  - สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ ที่มคีวาม ระดัได้ในบหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายที่ไมอ่าจประกอบอาชีพ เพิ่มในอตัรา 100 บาท/ เปน็อยู่  - สามารถบรรเทาความ

ได้ /คน/เดือน ดีขึ้น เดือนร้อน ที่ไมอ่าจประกอบ

 - จัดสวัสดิการอื่นๆ อาชีพได้
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งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี (พ.ศ.  2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพนา



     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห ์และสร้างสวัสดกิารสงัคมใหแ้ก่เดก็ , สตรีผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์, ผู้ยากไร้ และผู้ดอ้ยโอกาส (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสงเคราะหผู้์ปวุยเอดส์  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและ  - ผู้ปวุยเอดส์ ในปี2558 28,800            28,800            28,800            จ านวนผู้  -  ผู้ปวุยเอดส์มขีวัญและ ส านกัปลัด

จิตใจของผู้ปวุยเอดส์ใหม้สุีขภาพดี จ านวน  4  คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ปวุยเอดส์ ก าลังใจ สามารถพึ่งตนเอง

 - เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระ  - สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ เอดส์ที่มี ได้ในระดับหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายที่ไมอ่าจประกอบอาชีพ เพิ่มในอตัรา 600 บาท/ ความเปน็  -สามารถบรรเทาความ

ได้ คน/เดือน 4 ราย อยู่ดีขึ้น เดือนร้อน ที่ไมอ่าจ

ประกอบอาชีพได้

4 โครงการสนบัสนนุกลุ่มองค์กร  - เพื่อใหก้ารสนบัสนนุหนว่ยงาน  - กลุ่ม/องค์กรที่ 30,000            30,000            30,000            จ านวน  - ประชาชนได้รับ ส านกัปลัด

เอกชนหรือหนว่ยงานของรัฐ ภาครัฐหรือองค์กรเอกชน ใน ได้รับการสนบัสนนุ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) กลุ่มที่ได้ สวัสดิการที่ดี สามารถ

ในการสังคมสงเคราะหแ์ละ ภารกจิการสังคมสงเคราะห์ จ านวน 5 กลุ่ม รับการ ช่วยเหลือกนัได้กนัได้

การจัดสวัสดิการใหแ้ก่ และการจัดสวัสดิการใหแ้ก่ สนบัสนนุ  - ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง

ประชาชน ประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้
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     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห ์และสร้างสวัสดกิารสงัคมใหแ้ก่เดก็ , สตรี , ผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์, ผู้ยากไร้ และผู้ดอ้ยโอกาส (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดหา/ปรับปรุงที่อยู่  - เพื่อใหป้ระชาชนที่ยากจนได้มี  - ที่อยู่อาศัยที่ได้รับ 250,000           250,000           250,000           ความ  - ประชาชนที่ยากจนได้มี ส านกัปลัด

อาศัยใหแ้กผู้่สูงอายุหรือ  ที่พกัอาศัย การจัดหา/ปรับปรุง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เปน็อยู่ ที่พกัอาศัยที่ปลอดภยั 

ผู้ยากไร้  - เพื่อเปน็ขวัญและก าลังใจ จ านวน 20 หลัง ที่ดีขึ้น มคุีณภาพชีวิตที่ดี

ใหแ้กป่ระชาชนที่ยากจน

 - เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย

ของรัฐบาล

6 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ  - เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ เด็ก เยาวชน สตรี 20,000            20,000            20,000            ร้อยละ  - เด็ก เยาวชน สตรี ส านกัปลัด

การจัดสวัสดิการหรือจัด ใหค้วามช่วยเหลือแกเ่ด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้พกิาร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ครอบครัว ผู้พกิาร 

กจิกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้พกิารและ และผู้ด้อยโอกาส พงึพอใจ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

สตรี ครอบครัว ผู้พกิารและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใหไ้ด้รับ  -จัดกจิกรรมนนัทนาการ จากแบบ ใหไ้ด้รับสวัสดิการที่ดี

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สวัสดิการที่ดี  - ฝึกอบรมอาชีพ สอบถาม  - ช่องว่างทางสังคมลดลง

 - เพื่อเปน็ช่องทางใหม้โีอกาสมี  - จัดหาวัสดุ อปุกรณ์

ส่วนร่วมในสังคม ส่ิงอ านวยความสะดวก

 - เพื่อเปน็ขวัญและก าลังใจให้  - ตรวจสุขภาพ

แกเ่ด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว  - กจิกรรมการแสดง

ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาสทาง ออก

สังคมได้เหน็คุณค่าในตนเอง  - จ้างนกัเรียน 

นกัศึกษาท างานช่วง

ปดิเทอม
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     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห ์และสร้างสวัสดกิารสงัคมใหแ้ก่เดก็ , สตรี , ผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์, ผู้ยากไร้ และผู้ดอ้ยโอกาส (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปอูงกนัและแกไ้ข  - เพื่อส่งเสริมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั  - เด็ก เยาวชน กลุ่ม- 50,000            50,000            50,000            เด็กต้ัง  - ทกุกลุ่มมคีวามรู้ความ ส านกัปลัด

ปญัหาการต้ังครรภไ์มพ่ร้อมใน การปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา สตรี ชมรมสตรี สมาคม- (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ครรภก์อ่น เข้าใจเกี่ยวกบัปญัหาและ

วัยรุ่นและการติดเชื้อเอดส์ การต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร สตรี องค์กรสตรี 50,000            50,000            50,000            วัยอนัควร การแกไ้ขการต้ังครรภก์อ่น

 - เพื่อสร้างความเข้าใจในกลุ่ม ครอบครัวและประชาชน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) มจี านวน วัยอนัควร

เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ทั่วไปในเขตเทศบาล ลดลง  - ปญัหาการต้ังครรภก์อ่น

ครอบครัว ฯลฯ จ านวน  50  คน วัยอนัควรลดลง

 - เพื่อลดปญัหาในครอบครัว

และสังคม

8 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ  - เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม  - เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี  20,000            20,000            20,000            ร้อยละ  - ทกุกลุ่มมส่ีวนร่วมใน ส านกัปลัด

การจัดสวัสดิการหรือจัด ของในการพฒันาสังคม ชมรมสตรี สมาคมสตรี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ การพฒันาสังคมในทางที่ดี

กจิกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน  - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ องค์กรสตรี ครอบครัว 50,000            50,000            50,000            พงึพอใจ  - สตรีและครอบครัวมี

สตรี ครอบครัว ผู้พกิารและ ของสตรีและครอบครัว และประชาชนทั่วไป (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) จากแบบ ศักยภาพและภมูคุ้ิมกนั

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  - เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ในเขตเทศบาล สอบถาม ในการปอูงกนัปญัหาได้

ของสตรี ครอบครัว ประชาชน จ านวน 50 คน ทนัทว่งที

ทั่วไปในกจิกรรมต่าง ๆ  - การเข้าร่วมกจิกรรม

ทกุ ๆ กจิกรรม
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     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห ์และสร้างสวัสดกิารสงัคมใหแ้ก่เดก็ , สตรี , ผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์, ผู้ยากไร้ และผู้ดอ้ยโอกาส (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการขยาย ส่งเสริม เพิ่ม  - เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้  - ครัวเรือนจ านวน 50,000            50,000            50,000            สมาชิก  - ทกุครัวเรือนในชุมชน ส านกัปลัด

สมาชิกกองบญุสัจจะสวัสดิการ ประชาชนในชุมชนที่สนใจสมคัร 900 ครัวเรือน เปน็ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เพิ่มขึ้น เปน็สมาชิกกองบญุสัจจะ

ชุมชนเทศบาลต าบลพนา  เปน็สมาชิกเพิ่มเติม สมาชิกกองบญุสัจจะฯ สวัสดิการชุมชนเทศบาล

 - เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม ต าบลพนา

ซ่ึงกนัและกนั  - สมาชิกในกลุ่มได้รับ

 - เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ การช่วยเหลือและบรรเทา

งบประมาณและอบรมใหค้วามรู้ ความเดือดร้อน

แกส่มาชิก  - สมาชิกทกุคนมคีวามรู้

และเข้าใจในการเปน็

สมาชิก

10 โครงการต าบลนา่อยู่ (สุขภาวะ)  - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ  - สนบัสนนุ/ส่งเสริม 300,000            - 15,000,000      คณะ  - ประชาชน กลุ่มอาชีพ ส านกัปลัด

ประชาชนและกลุ่มอาชีพ/ศูนย์ กลุ่มอาชีพศูนย์/แหล่ง (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ศึกษา ศูนย์แหล่งเรียนรู้ได้แสดง

เรียนรู้ใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ใน เรียนรู้ในเขตเทศบาล ดูงานเพิ่ม ศักยภาพของชุมชน พร้อม

เขตเทศบาลต าบลพนา ต าบลพนา จ านวน มากขึ้น รองรับการศึกษาดูงานจาก

5 กลุ่ม/ศูนย์ เครือข่ายชุมชนทอ้งถิ่น

นา่อยู่
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     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห ์และสร้างสวัสดกิารสงัคมใหแ้ก่เดก็ , สตรี , ผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์, ผู้ยากไร้ และผู้ดอ้ยโอกาส (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการอาสาสมคัรดูแล  - เพื่อใหผู้้ดูแลผู้สูงอายุและ  - จ านวน 100 คน 30,000            30,000            30,000            ผู้สูงอายุ  - มศูีนย์ดูแลผู้สูงอายุใน ส านกัปลัด

ผู้สูงอายุและคนพกิาร คนพกิารได้รับความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วยอาสาสมคัร (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) และคน ชุมชนและมแีนวทางปฏบิติั

และมทีศันคติที่ดีในการดูแล ดูแลผู้สูงอายุ/คนพกิาร พกิารได้ ในการดูแลผู้สูงอายุและ

ผู้สูงอายุและคนพกิาร ในชุมชนหรือผู้ดูแล รับการ คนพกิารในระยะยาว

 - เพื่อใหผู้้สูงอายุและคนพกิาร ผู้สูงอาย/ุคนพกิารใน ดูแลที่ดี  - อาสาสมคัรดูแล

ที่ไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้ ครอบครัว (บตุร/หลาน/ ผู้สูงอาย/ุคนพกิารได้รับ

ใหม้ผู้ีดูแล หรือบคุคลในครอบครัว) ความรู้ความเข้าใจ มี

 - เพื่อใหผู้้สูงอายุและคนพกิาร จาก 5 ชุมชน จ านวน ทศันคติที่ดีในการดูแล

สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่าง 100 คน ผู้อายุ/คนพกิารที่เจ็บปวุย

มคีวามสุขและสุขภาพชีวิตที่ดี ในครอบครัว/ชุมชน

 - เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคม  - ผู้สูงอาย/ุคนพกิาร

ผู้สูงอายุ โดยจัดใหม้ศูีนย์ดูแล สามารถด ารงชีวิตในสังคม

ผู้สูงอายุในชุมชนและก าหนด ได้อย่างมคีวามสุขและมี

แนวทางปฏบิติัในการดูแล คุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้สูงอายุและคนพกิารใน

ระยะยาว
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งบประมาณและที่มา



     2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห ์และสร้างสวัสดกิารสงัคมใหแ้ก่เดก็ , สตรี , ผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์, ผู้ยากไร้ และผู้ดอ้ยโอกาส (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการเยาวชนวัยใส   - เพื่อใหเ้ยาวชนได้รู้จักดูแล  - เยาวชนวัยรุ่นที่ 50,000             -  - ผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ส านกัปลัด

ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ร่วมโครงการ จ านวน (เงินอดุหนนุ) ที่ได้รับ จากเยาวชนเปน็อย่างดี

 - เพื่อใหเ้ยาวชนมส่ีวนช่วย 30  คน การดูแล  - ผู้สูงอายุมสุีขภาพจิต

ใหผู้้สูงอายุมสุีขภาพจิตที่ดี ที่ดีจากเยาวชน

13 โครงการโรงเรียนสร้างสุข  - เพื่อใหผู้้สูงอายุมส่ีวนร่วมใน  - ผู้สูงอายุในเขต 100,000           50,000            50,000            ผู้สูงายุ  - ผู้สูงอายุทกุคนเข้าร่วม ส านกัปลัด

ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพนา กจิกรรมผู้สูงอายุร่วมกนั เทศบาล จ านวน 50 คน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เข้าร่วม กจิกรรมอย่างสม่ าเสมอ

 - เพื่อใหผู้้สูงอายุมคีวามรู้สึก กจิกรรม  - ผู้สูงอายุมจีิตใจเบกิบาน

ไมอ่า้งว้างเดียวดาย เพิ่มขึ้น ไมอ่า้งว้างและเดียวดาย

 - เพื่อใหผู้้สูงอายุได้ถ่ายทอด  - เยาวชนรุ่นใหมไ่ด้รับการ

ประเพณีวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายประเพณีวัฒนธรรม

ที่ดีงามจากผู้สูงอายุ
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งบประมาณและที่มา



     2.2  แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ จดัระเบยีบชมุชน ปอ้งกัน และแก้ไขปญัหายาเสพตดิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขอรับการสนบัสนนุ  - เพื่อใหเ้ยาวชน/แกนน า/  - อดุหนนุศูนย์ 100,000            -  - ระยะ  - ประชาชน/เยาวชน/ ส านกัปลัด

งบประมาณเพื่อปอูงกนัและ ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจ อ านวยการปอูงกนัและ (เงิน อปท.) เวลาด า แกนน า มคีวามรู้ความเข้าใจ

แกไ้ขปญัหายาเสพติดจาก ในการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา ปราบปรามยาเสพติด เนนิการ ในการปอูงกนัและแกไ้ข

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ยาเสพติด จังหวัดอ านาจเจริญ เบกิจ่าย ปญัหายาเสพติดมากขึ้น

ประจ าปงีบประมาณ 2559  - เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตสร้าง จ านวน 100,000 บาท  - ประชาชน/เยาวชน/

ภมูคุ้ิมกนัทางด้านร่างกายและ แกนน ามภีมูคุ้ิมกนัทางด้าน

จิตใจใหแ้กเ่ยาวชนฯ ร่างกายและจิตใจที่ดี

 - เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้  - ปญัหายาเสพติดลดลง

กบัชุมชน  - ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง

 - ลดปญัหาการน าเข้ายาเสพติด

ตามแนวชายแดน

2 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่  - เพื่อใหม้คีวามรู้ความเข้าใจใน  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 10,000            10,000            10,000            แบบ  - เด็ก เยาวชนและ ส านกัปลัด

เด็ก  เยาวชนและประชาชน การปอูงกนัภยัแกเ่ด็ก เยาวชนและ แกเ่ด็ก  เยาวชนและ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประเมนิ ประชาคมมคีวามรู้ความ

ในการปอูงกนัและบรรเทา- ประชาชน ประชาชน องค์ความรู้ เข้าใจในสาธารณภยัมากขึ้น

สาธารณภยั  - เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนและ  - จัดกจิกรรมรณรงค์  - มคีวามปลอดภยัในชีวิต

ประชาชนตระหนกัถึงสาธารณภยั ขับขี่ปลอดภยั ทรัพย์สิน

ที่เกดิขึ้น
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งบประมาณและที่มา



     2.2  แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ จดัระเบยีบชมุชน ปอ้งกัน และแก้ไขปญัหายาเสพตดิ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปอูงกนัสาธารณภยั  - เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัใน สนบัสนนุภารกจิ 200,000           200,000           200,000           ร้อยละ  -บรรเทาความเดือดร้อน ส านกัปลัด

และลดปญัหาอบุติัภยัในเขต ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ของสมาชิก อปพร. (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ จากเหตุสาธารณภยั

เทศบาลต าบลพนา  - เพื่อสนบัสนนุภารกจิของชมรม  - ฝากบา้นไว้กบั อปพร. ปลอดภยั  - ประชาชนมคีวามปลอด

อปพร.ในการใหบ้ริการประชาชน  - อาสาทอ่งเที่ยว ในชีวิต ภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

 - เพื่อรักษาความปลอดภยัให้  - สายตรวจจักรยาน และ มากขึ้น

แกน่กัทอ่งเที่ยว และอาสาจราจร ทรัพย์สิน  - อปพร.มศัีกยภาพในการ

 - เพื่อลดอบุติัเหตุการจราจร - ต้ังด่านตรวจในช่วง เพิ่มขึ้น ช่วยเหลือประชาชน

ทางถนน เทศกาล
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งบประมาณและที่มา



     2.2  แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ จดัระเบยีบชมุชน ปอ้งกัน และแก้ไขปญัหายาเสพตดิ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน  - เพื่อใหอ้าสาสมคัรต ารวจบา้น  - จ านวนเงินอดุหนนุ 10,000             -  - ร้อยละ  - อาสาสมคัรต ารวจบา้น ส านกัปลัด

เพิ่มพนูศักยภาพอาสาสมคัร ความพร้อมทางด้านร่างกาย 10,000 บาท (เงิน อปท.) ของความ มคีวามพร้อมด้านร่างกาย

ต ารวจบา้น สถานตี ารวจ- และจิตใจ สามารปฏบิติัร่วมกบั ปลอดภยั จิตใจสามารถปฏบิติังาน

ภธูรพนา ปงีบประมาณ 2559 เจ้าหนา้ที่ต ารวจในการปอูงกนั เพิ่มขึ้น ร่วมกบัเจ้าหนา้ที่ต ารวจ

อาชญากรรมปอูงกนัยาเสพติด ในการปอูงกนัอาญชญา-

การอ านวยการจราจร กรรมและยาเสพติด

 - เพื่อใหอ้าสาสมคัรต ารวจบา้น  - อาสาสมคัรต ารวจบา้น

ความรู้ความเข้าใจในการตรวจ มคีวามรู้ในการตรวจค้น

ค้น จับกมุ สังเกตจดจ า ต าหนิ จับกมุ สังเกตจดจ า 

รูปพรรณ บคุคลต้องสงสัย ต าหน ิรูปพรรณ บคุคล

ต้องสงสัย
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งบประมาณและที่มา



     2.2  แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ จดัระเบยีบชมุชน ปอ้งกัน และแก้ไขปญัหายาเสพตดิ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ  - เพื่อปอูงกนัการแพร่ระบาดง  - สนบัสนนุชุดน้ ายา 50,000             -  - ร้อยละ  - การแพร่ระบาดของ ส านกัปลัด

การปอูงกนัปราบปราม ของยาเสพติดในชุมชนใหล้ดลง ตรวจหาสารเสพติด (เงิน อปท.) ของผู้ติด ยาเสพติดในชุมชนลดลง

อาชญากรรม  การฟื้นฟู  - เพื่อใหเ้จ้าพนกังานเกี่ยวกบั  (แบบตลับ) พร้อม ยาเสพติด และหมดส้ินไป

สมรรถภาพและแกไ้ขปญัหา ผู้ต้องสงสัยเปน็ไปอย่างมี อปุกรณ์ใหก้บัสถานี ลดลง  - การน าผู้เสพยาเสพติด

ยาเสพติด ประสิทธิภาพและน าผู้เสพเข้าสู่ ต ารวจภธูรพนา เข้าสู่ระบบบ าบดัตาม

ระบบบ าบดัตามกฎหมาย กฎหมายได้มปีระสิทธิภาพ

 - เพื่อใหป้ระชาชนได้มโีอกาส  - ประชาชนมคีวาม

แสดงพลังสามคัคีต่อต้านการ พร้อมเพรียงและสามคัคีกนั

แพร่งระบาดของยาเสพติด ในการแสดงพลังต่อต้าน

ยาเสพติด

6 โครงการรณรงค์ปอูงกนั  - เพื่อควบคุมการขยายตัว  - เด็กนกัเรียนใน 39,000            39,000            39,000            การแพร่  - การขยายตัวของ กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ของปญัหายาเสพติด โรงเรียนเทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ระบาด ยาเสพติดลดลง

 - เพื่อลดการแพร่ระบาดของ (สามคัคีวิทยา) ทกุคน ของยา  - การแพร่ระบาดใน

ยาเสพติดในสถานศึกษา เสพติด สถานศึกษาลดลง

 - เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้ ลดลง  - เด็กนกัเรียนรู้จักพษิภยั

ตระหนกัถึงพษิภยัของ ของยาเสพติดที่มต่ีอ

ยาเสพติดที่มต่ีอร่างกาย ร่างกาย
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งบประมาณและที่มา



     2.3  แนวทางการพัฒนา  ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มจ านวน/  - เพื่อใหป้ระชาชนได้มส่ีวนร่วม  - สมาชิก อปพร.และ 100,000           50,000            50,000            ร้อยละ  - สมาชิกอปพร. มคีวามรู้ ส านกัปลัด

ฝึกทบทวนอาสาสมคัรปอูงกนั- ในการปอูงกนัภยั ประชาชนทั่วไป 150 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ความเข้าใจในการ

ภยัฝุายพลเรือน (อปพร.) แบบ  - เพื่อเพิ่มพนูความรู้ทกัษะความ  - ฝึกอบรมเพิ่มจ านวน/ ปลอดภยั ปอูงกนัภยัฯ

บรูณาภาคีเครือข่ายปอูงกนัภยั  สามารถ ในการช่วยเหลือและ ฝึกทบทวนร่วมกบั อปท. เพิ่มขึ้น  - การปฏบิติังานด้าน

ของ อปท.ในเขตอ าเภอพนา ปอูงกนัสาธารณภยัใหแ้กส่มาชิก ในเขตพื้นที่ อ.พนา การปอูงกนัภยัฯ

และศึกษาดูงาน ด้านปอูงกนั- อปพร.เพิ่มประสิทธิภาพในการ อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง  มปีระสิทธิภาพมากขึ้น

และบรรเทาสาธารณภยั ปฏบิติังาน  - ทศันศึกษาดูงาน

 - เพื่อบรูณาการการท างาน

ร่วมกนักบัหนว่ยงานภาคีเครือข่าย

2 โครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกนั  - เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะความ  - จัดซ้อมแผนปอูงกนั 20,000            20,000            20,000            ร้อยละ  - เจ้าหนา้ที่มคีวามรู้ ส านกัปลัด

และบรรเทาสาธารณภยัแบบ  สามารถ ในงานด้านการปอูงกนัฯ ภยัร่วมกบัภาครัฐและ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ทกัษะในการปฏบิติังาน

บรูณาการภาคีเครือข่าย แกพ่นกังาน/เจ้าหนา้ที่ ประชาชนในเขตอ าเภอ ปลอดภยั เพิ่มขึ้น

ปอูงกนัภยัของ อปท.ในเขต  - เพื่อเตรียมความพร้อมในการ พนา อย่างนอ้ยปลีะ เพิ่มขึ้น  - การปฏบิติังานด้านการ

อ าเภอพนา ช่วยเหลือเมื่อเกดิเหตุ 1 คร้ัง ปอูงกนัฯ มปีระสิทธิภาพ

มากขึ้น
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     2.3  แนวทางการพัฒนา  ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสงเคราะหผู้์ประสบภยั  - เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน  - ประชาชนที่ประสบ 100,000           100,000           100,000           ร้อยละ  - ประชาชนได้รับการ ส านกัปลัด

เขตเทศบาลที่ประสบภยัให้ ภยั เช่น วาตภยั อคัคีภยั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของผู้ ช่วยเหลือและบรรเทา

ได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่ดี อทุกภยัหรือสาธารณภยั   ประสบ ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อื่น ๆ ภยัที่ได้

ของประชาชน  - จัดซ้ือเคร่ืองนุ่งหม่ รับการ

กนัหนาว ช่วยเหลือ

 - จัดซ้ือถังรองรับน้ า

 - จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซม

ที่อยู่อาศัย

4 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์  - เพื่อใหบ้ริการงานด้านปอูงกนั  - จัดซ้ือถังดับเพลิง, 30,000            30,000            30,000            ร้อยละ  - ใหบ้ริการแกป่ระชาชน ส านกัปลัด

ในงานด้านการปอูงกนัและ และบรรเทาสาธารณภยั แก่ ผงเคม,ี อปุกรณ์ปอูงกนั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ในยามฉุกเฉินได้อย่าง

บรรเทาสาธารณภยั ประชาชนในยามฉุกเฉิน ภยัส่วนบคุคล ความ รวดเร็ว

 - เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื เคร่ืองใช้  - จัดซ้ือเคร่ืองวิทยุ ปลอดภยั  - หนว่ยงานมเีคร่ืองมอื

ที่เพยีงพอและใหบ้ริการได้ทั่วถึง ส่ือสารแบบพกพา เพิ่มขึ้น เคร่ืองใช้ที่เพยีงพอในการ

 - เพื่อใหบ้ริการประชาชนใน พร้อมอปุกรณ์และอื่น ๆ ปฏบิติังาน การปฏบิติังาน

กรณีเกดิเหตุเพลิงไหมไ้ด้ทนั  - สายยางดับเพลิง มปีระสิทธิภาพมากขึ้น

เวลา  - ใหบ้ริการแกป่ระชาชน

ในยามฉุกเฉินได้อย่าง

รวดเร็ว
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     2.3  แนวทางการพัฒนา  ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหป้ระชาชนได้มส่ีวนร่วม ประชาชนในเขต 20,000            20,000            20,000            ร้อยละ  - ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง ส านกัปลัด

สาธารณภยั โดยอาศัยชุมชน ในการปอูงกนั และเฝูาระวังภยั เทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ และมคีวามปลอดภยั

เปน็ฐาน  - เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  - จัดใหม้ชีุมชนต้นแบบ ความ มากขึ้น

และความปลอดภยัใหก้บั  - จัดอบรมใหค้วามรู้ ปลอดภยั  - สร้างความภาคภมูใิจ

ประชาชน เกี่ยวกบัสาธารณภยั เพิ่มขึ้น ใหก้บัประชาชน

6 โครงการ  - เพื่อช่วยเหลือประชาชน/  - ราษฎรผู้ประสบ 25,000             -  - ร้อยละ  - บรรเทาความ ส านกัปลัด

"หนึ่งใจ...ใหป้ระชาชน" หมู่บา้นและพื้นที่ทรุกนัดาร สาธารณภยั ได้รับการ (เงินอดุหนนุ) ของ เดือดร้อนของประชาชน

มลูนธิิมริาเคิล ออฟไลฟ์ ที่ประสบปญัหาความ สงเคราะห์/ช่วยเหลือ ผู้ประสบ ในหมู่บา้นและพื้นที่ที่

เดือดร้อน ภยัที่ได้ ประสบปญัหา

 - เพื่อมใิหข้าดแคลนน้ าใน รับการ  - ประชาชนมนี้ าไว้ใช้

การอปุโภคบริโภค  และมี ช่วยเหลือ ในการอปุโภคบริโภค

ส ารองไว้ใช้เปน็ส่วนกลาง  - ประชาชนมสุีขภาพ

ในชุมชน อนามยัและมคุีณภาพ

 - เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ ชีวิตดีขึ้น

อนามยัและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

64

งบประมาณและที่มา



     2.3  แนวทางการพัฒนา  ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการฝึกอบรม ทบทวน  - เพื่อฝึกให ้อปพร. มรีะเบยีบ  - อปพร. จ านวน 100,000           100,000           100,000           ร้อยละ  - อปพร. มคีวามเปน็ ส านกัปลัด

การเดินสวนสนามอาสาสมคัร วินยัและเข้มแข็งมากขึ้น 120 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ระเบยีบ วินยัและเข้มแข็ง

ปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน  - เพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะ ความ มากยิ่งขึ้น

(อปพร.) ประจ าปงีบประมาณ ความสามารถในการสนบัสนนุ ปลอดภยั  - อปพร. มคีวามรู้

พ.ศ. 2559 การปอูงกนัและบรรเทา- เพิ่มขึ้น และทกัษะความสามารถ

สาธารณภยัที่อาจเกดิขึ้น ในการช่วยเหลือปอูงกนั-

 - เพื่อฝึกให ้อปพร. มจีิตส านกึ และบรรเทาสาธารณภยั

ในการเข้ามาช่วยเหลือหนว่ยงาน ที่เกดิขึ้นได้

ราชการและประชาชนด้วยความ  - อปพร. มจีิตส านกึใน

มุ่งมั่น อดทนและเสียสละ การช่วยเหลือหนว่ยงาน

ในทกุสถานการณ์ ราชการและประชาชน

ด้วยความเสียสละในทกุ

สถานการณ์
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    2.4  แนวทางการพัฒนา จดับริการดา้นสาธารณสขุ และสง่เสริมสขุภาพอนามยัของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ปอูงกนัและ  - เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนมี  - จัดซ้ือวัสดุวิทยา- 100,000           100,000           100,000           จ านวน  - ประชาชนมสุีขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก สุขภาพพลานามยัสมบรูณ์ ศาสตร์และการแพทย์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาชน แข็งแรงไมเ่จ็บปวุยและ

ปลอดภยัจากโรคระบาด  - ฉีดยาพน่ยุง 3 คร้ัง/ปี มสุีขภาพ ตายด้วยโรคไข้เลือดออก

 - เพื่อควบคุมการระบาดของ  - จัดกจิกรรมรณรงค์ ดีขึ้น

โรคไข้เลือดออก

2 โครงการรณรงค์เพื่อปอูงกนั  - เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ  - จัดซ้ือวัสดุวิทยา- 50,000            50,000            50,000            จ านวน  - ประชาชนมสุีขภาพ กองสาธารณสุขฯ

และควบคุมการแพร่ระบาด พลานามยัสมบรูณ์ ปลอดภยั ศาสตร์และการแพทย์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาชน ร่างกายแข็งแรง ปลอดภยั

ของโรคไข้หวัดนก จากโรคระบาด  - จัดกจิกรรมรณรงค์ มสุีขภาพ จากโรคไข้หวัดนก

 - เพื่อควบคุมการระบาดของ ดีขึ้น

โรค
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    2.4  แนวทางการพัฒนา จดับริการดา้นสาธารณสขุ และสง่เสริมสขุภาพอนามยัของประชาชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเฝูาระวังโรคติดต่อ  - เพื่อปอูงกนัและควบคุม  - ชุมชนในเขตเทศบาล 50,000            50,000            50,000            จ านวน  - สามารถควบคุมการ กองสาธารณสุขฯ

ที่เกดิตามฤดูกาล การแพร่ระบาดของโรคที่เกดิ 5 ชุมชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เด็ก แพร่ระบาดของโรคใน

 - โรคพษิสุนขับา้ ตามฤดูกาล  - โรงเรียนในเขต นกัเรียน ชุมชนได้

 - โรคทอ้งร่วง เทศบาล จ านวน 2 แหง่ มสุีขภาพ  - ประชาชนมสุีขภาพ

 - โรคไข้หวัดใหญ่  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ดีขึ้น อนามยัที่ดี หา่งไกลจาก

 - โรคตาแดง ฯลฯ เทศบาลต าบลพนา โรคติดต่อ

1 แหง่

4 โครงการอบรมพฒันาและยก  - เพื่อใหเ้จ้าของร้านอาหาร  - ร้านอาหาร/แผงลอย 30,000            30,000            30,000            อาหาร  - ได้ร้านอาหารสะอาด กองสาธารณสุขฯ

ระดับร้านอาหารและแผงลอย หรือผู้ประกอบการอาหาร จ านวน 40  ร้าน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ได้รับการ ถูกสุขอนามยั มบีริการที่ดี

ในเขตเทศบาล จ าหนา่ยมคีวามรู้ในการปรุง รับรอง  - ผู้ประกอบการร้าน

ประกอบอาหารตามหลัก คุณภาพ อาคารมคีวามรู้ เข้าใจ

สุขาภบิาลอาหารและ หลักการสุขาภบิาลอาหาร 

โภชนาการ และโภชนาการ

 - เพื่อพฒันาปรับปรุงร้าน

อาหารใหถู้กสุขลักษณะ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงตลาดสด  -  เพื่อใหต้ลาดสดมมีาตรฐาน  - จัดซ้ือวัสดุวิทยา 40,000            40,000            40,000            ตลาด  - ได้ตลาดสดที่สะอาด กองสาธารณสุขฯ

เพื่อยกระดับตลาดดีมมีาตรฐาน ถูกหลักสุขาภบิาลเปน็ตลาดสด ศาสตร์และการแพทย์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ได้มาตร- ปลอดภยั ได้มาตรฐาน

อาเซียน นา่ซ้ือ เช่น น้ ายาเคมล้ีางตลาด ฐาน ถูกหลักสุขาภบิาล ไมเ่ปน็

 - เพื่อควบคุมและปอูงกนั  - ล้างตลาดสดเทศบาล แหล่งเพาะเชื้อโรค

โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร ความถี่ 1 คร้ัง/เดือน

 - ปรับปรุง ต่อเติม 

ดัดแปลงอาคารตลาด

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้  - เพื่อใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจ  - จัดอบรมใหค้วามรู้ 50,000            50,000            50,000            จ านวน  - กลุ่มที่ภาวะเส่ียงต่อ กองสาธารณสุขฯ

แกก่ลุ่มเส่ียงต่อการเกดิโรค ที่ถูกต้องแกป่ระชาชน ในการดูแล แกเ่ยาวชนและประชาชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาชน การเปน็โรคติดต่อมี

ติดต่อชนดิต่าง ๆ รักษาปอูงกนัโรคติดต่อ  - โรคไข้เลือดออก มสุีขภาพ ความรู้เร่ืองการปอูงกนั

 - โรคไข้หวัดใหญ่สาย   ดีขึ้น และปฏบิติัตัวได้อย่าง

พนัธุใ์หม่ ถูกวิธี

 - โรคเอดส์และโรค

อื่น ๆ
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7 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการ  - ปรับปรุงที่ท าการและจัดซ้ือ  - ศูนย์สาธารณสุขมลู 100,000           100,000           100,000           จ านวน  - ใหบ้ริการประชาชนได้ กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุขมลูฐานชุมชน เคร่ืองมอืในการปฏบิติังานของ ฐานชุมชน  5 แหง่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาชน อย่างทั่วถึง

และจัดวัสดุครุภณัฑ์เคร่ืองมอื อสม.  - สนบัสนนุเคร่ืองมอื มสุีขภาพ  - มเีคร่ืองมอืในการตรวจ

ยาสามญัประจ าบา้น ไว้บริการ  - เพื่อใหบ้ริการแกป่ระชาชน เครืองใช้ในการปฏบิติังาน ดีขึ้น รักษาเบื้องต้น

ประจ าศูนย์สาธารณสุข ในการตรวจรักษาขั้นพื้นฐาน ของ อสม. ในการให้

มลูฐานชุมชน ได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ บริการแกป่ระชาชน

8 โครงการอบรมครู ผู้ดูแลเด็ก  - เพื่ออบรมครู ผดด.และ   - ครู ผู้ดูแลเด็ก 20,000            20,000            20,000            จ านวน ผู้ดูแลศูนย์เด็กกอ่นเกณฑ์ กองสาธารณสุขฯ

ผู้ปกครอง เพื่อสร้างเสริม ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เด็กที่มี และผู้ปกครองได้รับความรู้

สุขภาพกอ่นวัยเรียนใน  - เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก โครงการอบรม สุขภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  - เพื่อใหเ้ด็กอยู่ในสภาพแวดล้อม จ านวน 374  คน ดีขึ้น ของเด็ก

ที่เอื้อต่อสุขภาพ

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพื่อใหห้ญิงมคีรรภไ์ด้รับการ  - จัดซ้ืออาหารเสริมเพื่อ             30,000             30,000             30,000 ร้อยละ  - หญิงต้ังครรภไ์ด้รับ กองสาธารณสุขฯ

แมแ่ละเด็ก ดูแลสุขภาพที่ดี และลูกในครรภ์ บ ารุงครรภใ์หห้ญิงต้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของเด็ก การดูแลสุขภาพที่ดีและ

มารดามสุีขภาพร่างกายแข็งแรง ครรภ ์ปลีะ 60  คน ในครรภ์ เด็กในครรภม์สุีขภาพ

สมบรูณ์  - ชุดส่งเสริมพฒันาการ มสุีขภาพ อนามยัที่แข็งแรงสมบรูณ์

เด็กแรกเกดิ แข็งแรง
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10 โครงการตรวจสุขภาพ และ  - เพื่อเปน็สวัสดิการแกผู้่มี  - ตรวจสุขภาพ 50,000            50,000            50,000            ร้อยละ  - ประชาชนผู้มรีายได้นอ้ย กองสาธารณสุขฯ

รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน รายได้นอ้ยและผู้สูงอายุ ประชาชนความถี่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ได้รับบริการตรวจสุขภาพ

ใหแ้กป่ระชาชน ผู้สูงอายุและ  - เพื่อตรวจรักษาโรคใน 1 คร้ัง/ปี ประชาชน อย่างทั่วถึง

ประชาชนทั่วไป เบื้องต้น ที่มสุีขภาพ

แข็งแรง

11 โครงการสร้างสุขภาพดีและเฝูา  - เพื่อเฝูาระวังพฒันาการการ  - เด็กแรกเกดิ -  6 ปี 20,000            20,000            20,000            ร้อยละ  - เด็กได้รับการดูแลอย่าง กองสาธารณสุขฯ

ระวังโภชนาการส าหรับเด็ก เจริญเติบโตตามวัย  ในเขตเทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของเด็ก ต่อเนื่องและมพีฒันาการ

แรกเกดิ ถึง  6 ป ี  - เพื่อติดตามภาวะโภชาการใน แรกเกดิ ที่ดี

เด็กแรกเกดิ - 6 ปี ที่มพีฒันา

การที่ดี

12 โครงการตรวจคัดกรอง  - เพื่อตรวจคัดกรองโรคหนอน  - ประชาชนในเขต 50,000            50,000            50,000            ร้อยละ  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรคหนอนพยาธิในประชาชน พยาธิในประชาชน เทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ปราศจากโรคหนอนพยาธิ

ทั่วไป  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี ประชาชน

สุขภาพที่ดี ที่มปีลอด

โรค

หนอน

พยาธิ

70

งบประมาณและที่มา

น ำ้เสียได้รับ
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13 โครงการรณรงค์และปอูงกนั  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี  - ประชาชนในเขต             30,000             30,000             30,000 ร้อยละ  - ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุขฯ

โรคขาดสารไอโอดีน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั เทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ความเข้าใจมากขึ้น

โรคขาดสารไอโอดีน ประชาชน  - ประชาชนมสุีขภาพ

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี ที่มี ร่างกายแข็งแรง ทั้งร่ากาย 

สุขภาพที่ดี สุขภาพ สติปญัญา

ดีขึ้น

14 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อส่งเสริมใหช้มรม อย.นอ้ย  - นกัเรียนเครือข่าย             20,000   -             20,000 ร้อยละ  - นกัเรียนเครือข่าย กองสาธารณสุขฯ

อย.นอ้ย ในการตรวจวิเคราะห์ โรงเรียนในเขตเทศบาลมคีวามรู้ อย.นอ้ย  40  คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ อย.นอ้ยมคีวามรู้ และ

คุณภาพอาหาร และทกัษะการตรวจวิเคราะห์ นกัเรียน ทกัษะในการตรวจ

อาหาร ร้านอาหาร/แผงลอย ที่มี วิเคราะหอ์าหารมากขึ้น

 ในโรงเรียนและตลาดสด ความรู้

 เพื่อเฝูาระวังงาน คุ้มครอง เร่ือง

ผู้บริโภค อาหาร

มากขึ้น
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15 โครงการสนบัสนนุ/รณรงค์การ  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้  - สนบัสนนุชมรม/กลุ่ม 50,000            50,000            50,000            ร้อยละ  - ประชาชนมสุีขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ออกก าลังกายในหมู่ประชาชน ออกก าลังกาย เสริมสร้าง ออกก าลังกายในเขต (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ แข็งแรงสมบรูณ์ 

พลานามยัใหแ้ข็งแร. เทศบาล เช่น สมาชิก  - ปญัหาทางสังคมลดลง

 - เพื่อส่งเสริมใหม้กีารใช้เวลา ชมรมออกก าลังกาย ชมรม

ว่างใหเ้กดิประโยชน์ ของผู้สูงอาย/ุไทเกก้/ มสุีขภาพ

ชมรมเต้นแอโรบกิ/ ดี

กลุ่มเต้นบาสโลป

16 โครงการสนบัสนนุกจิกรรมของ  - เพื่อส่งเสริมกจิกรรมที่เปน็ สมาชิก อสม. จ านวน 50,000            50,000            50,000            ร้อยละ  - อสม.มคีวามสามคัคี กองสาธารณสุขฯ

อาสาสมคัรธารณสุขประจ า ประโยชน ์ต่อชุมชน 66 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของอสม. ร่วมกจิกรรมรณรงค์

หมู่บา้น (อสม.)  - เพื่อส่งเสริมการปฏบิติังาน  - กจิกรรมตามที่ ได้รับการ ที่เปน็ประโยชนต่์อชุมชน

ด้านสาธารณสุขมลูฐานใหม้กีาร กระทรวงสาธารณสุข พฒันา  - อสม. มขีวัญและ

พฒันาและมคุีณภาพมากยิ่งขึ้น ก าหนดขึ้น ตนเอง ก าลังใจดีขึ้นท าใหเ้กดิ

 - เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ เพิ่มขึ้น ความต้ังใจท าคุณงาม

อสม. ผู้ต้ังใจท าคุณงามความดี ความดีแกบ่า้นเมอืง

แกบ่า้นเมอืง
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17 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ  - ผู้สูงอายุได้รับการ 50,000            50,000            50,000            ผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ กองสาธารณสุขฯ

ผู้สูงอายุ  3 อ  2 ส ผู้สูงอายุใหแ้ข็งแรง จิตใจ ตรวจสุขภาพทกุคน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มสุีขภาพ สุขภาพทกุคนทั้ง 5 ชุมชน

เบกิบาน  - ผู้สูงอายุสามารถ ดีทกุคน และได้รับความรู้จาก

 - เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับบริการ ดูแลสุขภาพตนเองง การอบรมเร่ืองการปฏบิติั

สาธารณสุขที่ดี ทั่วถึง อย่างถูกต้อง ตัวของผู้สูงอายุและมี

 - เพื่อสร้างความตระหนกัให้  - ผู้สูงอายุได้มกีาร การออกก าลังกายที่

ผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง พบปะแลกเปล่ียน ถูกต้อง

18 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ  - เพื่อส่งเสริมกจิกรรมที่เปน็  - อสม. อผส.และ 50,000            50,000            50,000            จ านวน  - อสม., อผส.และ กองสาธารณสุขฯ

อสม., อผส. และแกนน า ประโยชนใ์หก้บั อสม., อผส.และ แกนน า จ านวน  (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) อสม., แกนน าในชุมชนได้ร่วม

สุขภาพในชุมชน แกนน าในชุมชน 50 คน อผส. และ กจิกรรมที่เปน็ประโยชน์

 - เพื่อส่งเสริมการปฏบิติังาน แกนน า  - การปฏบิติังานด้าน

ด้านสาธารณสุขมลูฐานใหม้กีาร ที่ได้รับ สาธารณสุขมลูฐานมกีาร

พฒันาและมคุีณภาพมากยิ่งขึ้น การพฒันา พฒันาและมคุีณภาพ

 - เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ เพิ่มขึ้น มากขึ้น

อสม. อผส. และแกนน าชุมชน   - อสม., อผส.และ

แกนน าในชุมชนได้รับ

ขวัญก าลังใจที่ดี
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งบประมาณและที่มา



    2.4  แนวทางการพัฒนา จดับริการดา้นสาธารณสขุ และสง่เสริมสภุาพอนามยัของประชาชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการประเมนิคุณภาพ  - เพื่อใหม้คีวามรู้ความเข้าใจใน  - ผู้เข้าร่วมโครงการ 50,000            50,000            50,000            ร้อยละ  - ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสาธารณสุขฯ

ระบบบริการอนามยัและ เกี่ยวกบัแนวคิด เหตุผลของการ จ านวน  30  คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ เข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิด

ส่ิงแวดล้อม พฒันาคุณภาพระบบบริการ คะแนน เหตุผลของการพฒันา

อนามยัส่ิงแวดล้อม ที่ได้จาก คุณภาพระบบบริการ

 - เพื่อใหม้คีวามรู้ความเข้าใจใน การ อนามยัส่ิงแวดล้อม

ภาพรวมของมาตรฐานและ ประเมนิ ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ

แนวทางการใช้มาตรฐานเพื่อ คุณภาพ ภาพรวมและแนวทางของ

การพฒันาคุณภาพ มาตรฐานเพื่อการพฒันา

คุณภาพ

20 โครงการรณรงค์ต่อต้าน  - เพื่อส่งเสริมใหเ้กดิการ  - จ านวนผู้เข้าร่วม 50,000            50,000            50,000            ร้อยละ  - ผู้ปวุยและผู้ติดเชื้อได้ กองสาธารณสุขฯ

โรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก ยอมรับและหว่งใยต่อผู้ปวุย กจิกรรม จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ รับการยอมรับจากสังคม

และผู้ติดเชื้อ 50 คน ผู้ติดเชื้อ  - ประชาชนทั่วไปได้รับ

 - เพื่อใหท้กุคนได้ตระหนกัถึง เอดส์ ทราบและตระหนกัอ

อนัตรายจากการติดต่อและการ ลดลง อนัตรายจากการติดต่และ

เจ็บปวุยด้วยโรคเอดส์ การเจ็บปวุยด้วยโรคเอดส์

 - เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบั  - โรคเอดส์เปน็ที่รู้จัก

โรคเอดส์ใหก้ว้างขวางยิ่งขึ้น กแัละเผยแพร่กนัอย่างขว้าง
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งบประมาณและที่มา



    2.4  แนวทางการพัฒนา จดับริการดา้นสาธารณสขุ และสง่เสริมสภุาพอนามยัของประชาชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค  - เพื่อใหน้กัเรียนได้รับประสบ-  - นกัเรียนทกุคน 10,000            10,000            10,000            คุณภาพ  - นกัเรียนมปีระสบการณ์ กองการศึกษา/

(อย.นอ้ย) การณ์ตรงจากการตรวจ เข้าร่วมกจิกรรมการ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) อาหาร ในการตรวจอาหารใน ร.ร.เทศบาลพนาฯ

คุณภาพอาหารในโรงอาหาร พฒันาการฝึกอาชีพ ได้มาตร- โรงเรียนและร้านค้าใน

และร้านค้าภายในโรงเรียน คิดเปน็ร้อยละ 100 ฐานขึ้น โรงเรียน

 - เพื่อใหน้กัเรียนได้เข้ารับ  - นกัเรียนได้รับความรู้

การอบรมจากวิทยากร จากการอบรมจาก

โรงพยาบาลพนา, หนว่ยงานทั้ง 3 แหง่

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพนา

และ อ.ย นอ้ยโรงเรียนพนาศึกษา

22 โครงการฟนัสวย ยิ้มใส  - เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนจากชั้น  - นกัเรียนเข้าร่วม 10,000            10,000            10,000            จ านวน  - นกัเรียนทกุชั้นจาก กองการศึกษา/

ป. 1- ม. 3 ได้แปรงฟนัหลัง กจิกรรมร้อยละ 100 (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) นกัเรียน ป. 1-ม. 3 แปรงฟนั ร.ร.เทศบาลพนาฯ

อาหารเที่ยงทกุคนและได้รับการ มสุีขภาพ หลังอาหารเที่ยงและ

ตรวจฟนัและรักษาจาก ฟนัดีขึ้น ได้รับการรักษาจาก

โรงพยาบาลพนา โรงพยาบาลพนา

 - เพื่อใหน้กัเรียนที่เปน็ผู้น างาน  - ผู้น านกัเรียนได้เข้า

อนามยัได้รับการอบรมปลีะ รับการอบรม

1 คร้ัง 
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งบประมาณและที่มา



    2.4  แนวทางการพัฒนา จดับริการดา้นสาธารณสขุ และสง่เสริมสภุาพอนามยัของประชาชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการกายบริหารเพื่อ  - เพื่อใหป้ระชาชนรู้และเข้าใจ  - ประชาชนในเขต 20,000            20,000            20,000            จ านวน  - ประชาชนเข้าใจ กองสาธารณสุขฯ

พฒันาและรักษาสมดุล วิธีการดูแลรักษาระบบโครงสร้าง เทศบาลไมน่อ้ยกว่า (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ประชาชน วิธีการดูแลระบบ

ภายในโครงสร้างร่างกาย ร่างกายของตนเองใหเ้กดิความ ร้อยละ 60 เข้าร่วม ที่มี โครงสร้างร่างกาย

สมดุลอย่างเปน็พลัวัตอยู่เสมอ กจิกรรม สุขภาพ ของตนเอง

 - เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม ร่างกาย  - ประชาชนร่วม

กจิกรรมกายบริหารร่างกายของ ที่สมบรูณ์ กจิกรรมกายบริหาร

ตนตามวิธีการของโครงการ แข็งแรง อย่างมคีวามสุข

อย่างมคีวามสุข  - ประชาชนมสุีขภาพ

 - เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ กายสมดุล สามารถ

กายสมดุล ท ากจิกรรม ประกอบ ประกอบอาชีพและ

อาชีพและอยู่ในสังคมอย่าง อยู่ในสังคมอย่างมี

มคีวามสุข ความสุข
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งบประมาณและที่มา



     2.5  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างสนามเด็กเล่น  - เพื่อใหเ้ด็กมสีถานที่พกัผ่อน  - ปรับปรุงพื้นที่ และ  - 1,500,000         - จ านวน  - นกัเรียนมสีถานที่พกัผ่อน กองการศึกษา

พร้อมจัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม  - เพื่อส่งเสริมกจิกรรมและ จัดซ้ือครุภณัฑ์ (เงินอปท.) เคร่ืองเล่น  - นกัเรียนมสีถานออก

เด็กเล่นในโรงเรียนและใน พฒันาการของเด็กนกัเรียน   1. ชุดออกก าลังกาย ออกก าลัง ก าลังกาย

ชุมชน  - เพื่อใหน้กัเรียนมสีถานที่   2. ชุดเคร่ืองเล่นต่าง ๆ กาย

ออกก าลังกาย

2 โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์  - เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการ  - กอ่สร้างอาคาร 605,000            -  - ระยะ  - ประชาชนได้ออก กองการศึกษา

ออกก าลังกาย (บริเวณสถานี พบปะเพื่อออกก าลังกายร่วมกนั ศูนย์ออกก าลังกาย (เงินอดุหนนุ) เวลา ก าลังกายและมสุีขภาพที่ดี

ขนส่งเกา่) ม. 1 ต.พระเหลา ของคนในชุมชน 1 หลัง ด าเนนิการ

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ กอ่สร้าง

3 โครงการกอ่สร้างสระว่ายน้ า  - เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย  - กอ่สร้างสระว่ายน้ า  - 3,396,000         - ระยะ  - นกัเรียนและประชาชน กองการศึกษา

(บริเวณสถานขีนส่งเกา่) ม.1  ด้วยการว่ายน้ าใหก้บัประชาชน ที่ได้มาตรฐานจ านวน (เงินอดุหนนุ) เวลา ได้ใช้สระว่ายน้ าส าหรับออก

ต.พระเหลา อ.พนา ทั่วไป 1  แหง่ ด าเนนิการ ก าลังกาย

จ.อ านาจเจริญ  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี กอ่สร้าง  - นกัเรียนมสุีขภาพ

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ร่างกายแข็งแรง
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งบประมาณและที่มา



     2.5  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ  (ตอ่) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอ่สร้างอาคารหอ้ง  - เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้บริการ  - กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ า  -  - 792,000           ระยะ  - ประชาชนได้ใช้บริการ กองช่าง

น้ าสาธารณะ (บริเวณสถาน-ี  - เพื่อความสะอาดและความเปน็ สาธารณะ กอ่สร้างตาม (เงินอดุหนนุ) เวลา ที่สะดวกสบาย 

ขนส่งเกา่) ม. 1 ต.พระเหลา ระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมอืง แบบเทศบาลต าบลพนา ด าเนนิการ

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ก าหนด จ านวน 1 หลัง กอ่สร้าง

จ านวน 1 หลัง จ านวน 6 หอ้ง

5 โครงการแข่งขันกฬีาชุมชน  - เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนได้  - จัดการแข่งขันกฬีา 100,000           100,000           100,000           จ านวน  - ประชาชนได้ออกก าลัง กองการศึกษา

สัมพนัธ์ ออกก าลังกายและแสดงความ 5 ชุมชน ความถี่ 1 คร้ัง/ปี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาชน กาย และแสดงความ

สามารถทางด้านการกฬีา  - ใหก้ารสนบัสนนุ ที่ร่วม สามารถทางด้านการกฬีา

 - เพื่อเชื่อมสัมพนัธไมตรีระหว่าง ชุมชนในการเตรียมทมี แข่งขัน  - ประชาชนเกดิทศันคติ

ชุมชนกบัเทศบาล กฬีา ที่ดีต่อส่วนราชการ

6 โครงการแข่งขันกฬีาทอ้งถิ่น  - เพื่อเปน็การส่งเสริมใหพ้นกังาน  - จัดการแข่งขันกฬีา/ 100,000           100,000           100,000           จ านวน  - พนกังาน อปท.มสุีขภาพ กองการศึกษา

สัมพนัธ์ ต้านยาเสพติด อปท. ได้ออกก าลังกาย อดุหนนุ อปท.เจ้าภาพ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) พนกังาน ร่างกายแข็งแรง หา่งไกล

 - เพื่อเชื่อมสัมพนัธไมตรีในกลุ่ม (หมนุเวียน) เพื่อเปน็ ที่ร่วม จากยาเสพติด

อปท.ในเขตอ าเภอพนา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขัน  - เกดิความรักและสามคัคี

 - เพื่อรณรงค์ลดการเสพ การค้า แข่งขันกฬีา 5 อปท. กฬีา ในหมู่องค์กรทอ้งถิ่น

ยาเสพติด ในเขตอ าเภอพนา
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งบประมาณและที่มา



     2.5  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการร่วมแข่งขันกฬีา  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้แสดง  - ส่งนกักฬีาโรงเรียน 80,000            80,000            80,000            ความ  - นกัเรียนมสุีขภาพ กองการศึกษา 

นกัเรียนองค์กรปกครองส่วน- ออกถึงความสามารถด้านกฬีา เทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ส าเร็จ ร่างกายแข็งแรง

ทอ้งถิ่น (ระดับภาค/ประเทศ)  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้ออก (สามคัคีวิทยา) เข้าร่วม ในการ  - นกัเรียนมคีวามรัก 

ก าลังกาย แข่งขันในระดับภาค ได้รับ ความสามคัคี มนี้ าใจเปน็

ตะวันออกเฉียงเหนอื รางวัล นกักฬีา

และระดับประเทศ

8 โครงการจัดท าอฒัจันทร์นั่งชม  - เพื่อใหม้ทีี่นั่งชมและเชียร์กฬีา  - จัดท าอฒัจันทน์ 300,000            -  - จ านวน  - ผู้มาชมกฬีาในโรงเรียน กองการศึกษา 

และเชียร์กฬีาในโรงเรียน ในโรงเรียนที่สะดวก สบาย จ านวน 2 อฒัจันทน์ (เงิน อปท.) นกัเรียน ได้รับความสะดวก สบาย

 - เพื่อใหบ้ริการประชาชนในการ ที่ใช้ ในการชมและเชียร์กฬีา

จัดแข่งขันกฬีาของชุมชนหรือ อฒัจันทร์  - สร้างความประทบัใจให้

หนว่ยงานภาครัฐอื่น ๆ กบัขุมชน

9 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้  - กอ่สร้างลานกฬีา 4,014,000         -  - จ านวน  - ประชาชนได้ออก กองการศึกษา

เอนกประสงค์ หนา้ศูนย์พฒันา ออกก าลังกาย จ านวน 1 แหง่ (เงินอดุหนนุ) ประชาชน ก าลังกายและมสุีขภาพที่ดี

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา ทั่วไปที่ใช้

ม. 8 ต.พนา อ.พนา ลานกฬีา

จ.อ านาจเจริญ
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งบประมาณและที่มา



     2.5  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการพฒันาทกัษะด้าน  - เพื่อเพิ่มทกัษะ ความสามารถ  - จ้างครูพละศึกษา 190,560           190,560           190,560           นกัเรียน  - นกัเรียน/เยาวชนมี กองการศึกษา

พลศึกษาของนกัเรียนใน ด้านการเล่นกฬีาใหแ้กน่กัเรียน/ สอนกฬีา นนัทนาการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มผีล ทกัษะและความสามารถ

โรงเรียนสังกดัเทศบาล เยาวชน โรงเรียนในสังกดั สัมฤทธิ์ ในการเล่นกฬีาเพิ่มขึ้น

ต าบลพนา  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน/ เทศบาลต าบลพนา การเรียน  - นกัเรียนมสุีขภาพ

เยาวชนได้ออกก าลังกาย  จ านวน 2 อตัรา กฬีาสูงขึ้น ร่างกายที่แข็งแรง

เล่นกฬีาตามที่ตนเองสนใจ สมบรูณ์

11 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ  - จัดใหม้กีารแสดง 40,000            40,000            40,000            จ านวน  - เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ประชาชน ประชาชนได้เรียนดนตรีตามที่ ดนอตรีใหเ้ยาวชนและ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ผู้เข้าร่วม ได้รับความรู้ มทีกัษะใน

ตนเองสนใจ ประชาชนในเขตเทศบาล ประกวด ด้านดนตรี

ไตรมาสละ 1 คร้ัง เพิ่มขึ้น
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     2.5  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ  - อดุหนนุชมรมเซปกั 10,000            10,000            10,000            จ านวน  - ประชาชนได้ออก กองการศึกษา 

และประชาชนต้านยาเสพติด ประชาชนได้แสดงออกถึงความ ตะกร้อพนาคัพ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้เข้า ก าลังกาย มสุีขภาพแข็งแรง 

สามารถ แข่งขัน สมบรูณ์และได้แสดงความ

 - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ ได้ออก สามารถด้านการเล่นกฬีา

ประชาชนได้ออกก าลังกาย ก าลังกาย  - เยาวชนและประชาชน

มคีวามรัก สามคัคี มนี้ าใจ

เปน็นกักฬีา

13 โครงการแข่งขันกฬีาสี  - เพื่อใหบ้คุลากรในองค์กรได้  - จัดการแข่งขันกฬีาสี 20,000            20,000            20,000            จ านวน  - บคุลากรในองค์กรได้ กองการศึกษา

ภายในเทศบาลต าบลพนา ออกก าลังกายและได้แสดงความ ภายในเทศบาลต าบล- (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) พนกังาน ออกก าลังกายและได้แสดง

สามารถทางด้านการกฬีา พนา ความถี่ 1 คร้ัง/ปี ที่เข้าร่วม ความสามารถของตนเอง

 - เพื่อเชื่อมสัมพนัธไมตรีที่ดี แข่งกนั  - บคุลากรในองค์กรเกดิ

ต่อกนัของบคุลากรในองค์กร กฬีาสี ทศันคติที่ดีต่อองค์กรและ

 - เพื่อใหบ้คุลากรเหน็ความ เพื่อนร่วมงาน

ส าคัญและประโยชนข์องการ  - บคุลากรในองค์กรได้รับ

ออกก าลังกายจากการแข่งขัน ประโยชนข์องการออก

กฬีา ก าลังกายจากการ

แข่งขันกฬีา
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     2.5  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการแข่งขันฟตุบอลพนาคัพ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้  - จัดการแข่งขัน 100,000           100,000           100,000           จ านวน  - เยาวชนได้ออกก าลัง กองการศึกษา 

ออกก าลังกายและหา่งไกล ฟตุบอลประชาชนใน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาชน กายและหา่งไกลยาเสพติด

ยาเสพติด เขตเทศบาลต าบลพนา ที่เข้าร่วม และออกก าลังกายอย่าง

 - เพื่อกระตุ้นใหเ้ยาวชนได้ จ านวน 1 คร้ัง/ปี แข่งกนั ต่อเนื่อง

ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง กฬีา  - เยาวชนใช้เวลาใหเ้กดิ

 - เพื่อใช้เวลาใหเ้กดิประโยชน์ ฟตุบอล ประโยชน์

 - เพื่อเปน็การยกระดับฐาน  - กฬีาฟตุบอลมมีาตรฐาน

การกฬีาฟตุบอลของอ าเภอ

ใหไ้ด้มาตรฐาน

15 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา  - เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่  - ประชาชนทั่วไป 30,000            40,000            50,000            จ านวน  - มสีถานที่ในการพกัผ่อน กองการศึกษา 

ทางน้ า พกัผ่อนหย่อนใจ เข้าร่วมงานศูนย์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาชน หย่อนใจของประชาชน

 - เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม นนัทนาการกฬีา ที่เข้าร่วม  - ประชาชนเข้าร่วม

กจิกรรมทั้งเปน็การส่งเสริม ทางน้ า จ านวน 500 คน แข่งกนั กจิกรรมออกก าลังกาย

การออกก าลังกาย กฬีา  - ประชาชนมรีายได้

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ทางน้ า จากแหล่งทอ่งเที่ยว

มรีายได้จากแหล่งทอ่งเที่ยว ศูนย์นนัทนาการกฬีา

ทางน้ า
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งบประมาณและที่มา



     2.5  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการส่งเสริมและพฒันา  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี  - จ้างครูสอนนาฏศิลป์ 80,000            80,000            80,000            ผลสัมฤทธิ์  - นกัเรียนมทีกัษะ กองการศึกษา

ด้านนาฏศิลปข์องเด็กนกัเรียน ทกัษะความรู้ด้านนาฏศิลป์ ประจ าโรงเรียนเทศบาล (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) การเรียน มคีวามรู้ในด้านนาฏศิลป์

 - เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม พนา (สามคัคีวิทยา) ของ และกล้าแสดงออก

ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป จ านวน 1 คน นกัเรียน  - ศิลปวัฒธรรมได้รับ

เพิ่มขึ้น การสืบสานคงอยู่สืบไป

17 โครงการกอ่สร้างและปรับปรุง  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้  - ลานกฬีาเอนก- 40,000,000       -  - นกัเรียน  - นกัเรียนได้ออก กองการศึกษา

ลานกฬีาเอนกประสงค์โรงเรียน ออกก าลังกาย ประสงค์โรงเรียน (เงินอดุหนนุ) ทกุคน ก าลังกาย

เทศบาลพนา (สามคัคีวิทยา)  - เพื่อใหน้กัเรียนมสีนามกฬีา จ านวน 1 แหง่ ได้ใช้  - มสีนามกฬีาในการ

ม. 1 ต.พระเหลา อ.พนา ในการเรียนและส่งเสริม ลานกฬีา เรียนและใช้ท ากจิกรรม

จ.อ านาจเจริญ กจิกรรมกฬีาของนกัเรียน เล่น กฬีาของนกัเรียน

 - เพื่อใช้เปน็สนามกฬีาของ กฬีา  - มสีนามกฬีาในการ

อ าเภอในการจัดกจิกรรมกฬีา จัดกจิกรรมกฬีาในระดับ

ของประชาชน อ าเภอ
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพใน  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียน  - จ้างครูสอน 400,000           840,000           840,000           ผลสัม-  - เด็กนกัเรียนมคีวามรู้ กองการศึกษา

การใช้ภาษาต่างประเทศให้ มคีวามรู้และใช้ภาษาต่าง ภาษาจีน 1 อตัรา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ฤทธิท์าง และใช้ภาษาองักฤษ

แกเ่ด็กนกัเรียน ประเทศได้ถูกต้อง  - จ้างครูสอนภาษา การเรียน ภาษาจีนและภาษาญี่ปุุน

องักฤษ 4 อตัรา เพิ่มขึ้น ได้ถูกต้องมากขึ้น

 - จ้างครูสอนภาษา

ญี่ปุุน 1 อตัรา

2 โครงการมหกรรมการศึกษา  - เพื่อเปดิโอกาสใหน้กัเรียนได้  - ส่งนกัเรียนโรงเรียน 50,000            50,000            50,000            จ านวน  - นกัเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา

ทอ้งถิ่น ภาคตะวันออก- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เทศบาลพนาฯ เข้าร่วม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) นกัเรียน มากขึ้น

เฉียงเหนอื  - เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง แสดงผลงาน ในระดับ ที่เข้าร่วม  - ครูและนกัเรียนได้

วิชาการ ภาค ระดับประเทศ โครงการ พฒันาการเรียนการ

สอนมากขึ้น

3 โครงการจัดซ้ือ วัสดุครุภณัฑ์  - เพื่อใหม้ส่ืีอการเรียนการสอน  - จัดซ้ือครุภณัฑ์ทาง 100,000           100,000           100,000           ร้อยละ  - โรงเรียนมส่ืีอการเรียน กองการศึกษา 

ทางการศึกษาของศูนย์พฒันา- ที่เพยีงพอและได้มาตรฐาน การศึกษา เช่น (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ การสอนที่เพยีงพอและมี

เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกดั  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง คอมพวิเตอร์, โต๊ะ, นกัเรียน ประสิทธิภาพ

เทศบาลต าบลพนา การศึกษาใหแ้กน่กัเรียน เกา้อี้, และครุภณัฑ์ ที่ใช้  - การปฏบิติังานมคีวาม

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั ครุภณัฑ์ สะดวกมากขึ้น

การศึกษา การศึกษา
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการพฒันาคุณธรรม  - เพื่อปลูกฝังจิตส านกึด้าน  - จัดอบรม 1  คร้ัง/ปี 20,000            20,000            20,000            ร้อยละ  -นกัเรียน/เยาวชนมจีิต กองการศึกษา

และจริยธรรมของนกัเรียน/ คุณธรรมจริยธรรมแก่ - เข้าค่ายคุณธรรม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ส านกึด้านคุณธรรม 

เยาวชนโรงเรียนเทศบาลพนา นกัเรียน/เยาวชน จริยธรรม นกัเรียน จริยธรรม

(สามค้คีวิทยา)  - เพื่อสร้างเยาวชนใหเ้ปน็ ที่มี  - ได้เยาวชนที่มคุีณภาพ

คนดีของสังคม คุณธรรม เปน็คนดี

มากขึ้น

5 โครงการสานฝันสู่ความ  - เพื่อเสริมสร้างความภาค  - โรงเรียนเทศบาลพนา 20,000            20,000            20,000            จ านวน  - ครูและบคุลากรทาง กองการศึกษา 

ส าเร็จ ภมูใิจและความมั่นใจในตนเอง (สามคัคีวิทยา) มกีาร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) นกัเรียน การศึกษามจีิตส านกึที่ดี 

 - เพื่อเปน็การพฒันาศักยภาพ จัดกจิกรรมเสริม ที่ได้เข้า สามารถปฏบิติัตนใหเ้ปน็

การเรียนรู้ของนกัเรียน ก าลังใจใหแ้กน่กัเรียน ร่วม แบบอย่างได้

 - เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี กจิกรรม  - เกดิความเชื่อมั่นและ

ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง เชื่อถือแกผู้่ปกครอง

6 โครงการจัดซ้ือส่ือวัสดุอปุกรณ์  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  - จัดซ้ือส่ือการเรียน 50,000            50,000            50,000            ผล - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา

การเรียนการสอนในศูนย์พฒันา เรียนรู้ของเด็กใหม้พีฒันาการ การสอนต่างๆ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สัมฤทธิ์ มปีระสิทธิภาพการเรียน

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา ที่สมบรูณ์ตามวัย ทางการ การสอนมากขึ้น

เรียนการ - เด็กมพีฒันาการที่ดี

สอนเพิ่ม สมวัย

ขึ้น
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพของทอ้งถิ่น  - จ้างครู (จนท. 500,000           500,000           500,000           ผล  - นกัเรียนมคีวามรู้มากขึ้น กองการศึกษา 

ทางการศึกษากอ่นระดับ ในการบริหารจัดการศึกษา โครงการ) 2 อตัรา ใน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สัมฤทธิ์  - โรงเรียนมศัีกยภาพใน

ประถมศึกษา  - เพื่อสนองตอบต่อความ โรงเรียนเทศบาลพนา ทางการ การจัดการศึกษา

ต้องการของชุมชน (สามคัคีวิทยา) เรียนการ  - สามารถตอบสนองต่อ

สอนเพิ่ม ความต้องการของชุมชน

ขึ้น

8 โครงการธนาคารขยะ  - เพื่อใหน้กัเรียนได้มรีะบบ  - นกัเรียนโรงเรียน 50,000            50,000            50,000            ปริมาณ  - นกัเรียนและครู กองการศึกษา 

ในโรงเรียน การจัดการขยะที่มคุีณภาพ เทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ขยะใน ร่วมกนับริหารจัดการ

 - เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน (สามคัคีวิทยา) โรงเรียน ธนาคารขยะ

 - เพื่อสร้างจิตส านกึที่ดีในการ  - นกัเรียนโรงเรียน ลดลง  - ปริมาณขยะลดลง

คัดแยกขยะ อนบุาลพนา  - มกีารจัดการขยะใน

 - เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม (อดุมวิทยากร) โรงเรียนอย่างมี

ในโรงเรียน ประสิทธิภาพ
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น ำ้เสียได้รับ



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการอบรม และทศันศึกษา  - เพื่อเพิ่มทกัษะและประสิทธ-ิ  - ครู และบคุลากร 100,000           100,000           100,000           ผล  - มคีวามรู้ ทกัษะในวิชาชีพ กองการศึกษา

ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ภาพการสอนใหม้ากขึ้น ทางการศึกษาเข้ารับ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สัมฤทธิ์ มากขึ้น

ครู บคุลากรทางการศึกษา  - เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ การฝึกอบรม อย่างนอ้ย ทางการ  - นกัเรียนได้รับความรู้

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก มาพฒันาโรงเรียนใหก้า้วหนา้ 1 หลักสูตร/คน/ปี เรียนการ มากขึ้น

ในสังกดัเทศบาลต าบลพนา ต่อไป  - ทศันศึกษาดูงาน สอนเพิ่ม  - มคีวามพร้อมในการเข้าสู่

 - เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ อย่างนอ้ยปลีะ  1  คร้ัง ขึ้น ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน

10 โครงการสานฝันสู่ความส าเร็จ  - เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ  - มอบเกยีรติบตัร 10,000            - - ร้อยละ  - เด็กและผู้ปกครองรู้สึก กองการศึกษา

โรงเรียนอนบุาลสาธิตเทศบาล ใหเ้ด็กได้รู้สึกภาคภมูใิจเมื่อจบ เด็กนกัเรียน จ านวน (เงิน อปท.) ของ ภาคภมูใิจ และมกี าลังใจที่ดี

พนา (เทศบาล 2) การศึกษา 60  คน นกัเรียน

ที่ส าเร็จ

11 โครงการส่งเสริมการจัดการ  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี  - จ้างหวัหนา้ศูนย์และ 320,000           380,000           380,000           นกัเรียน  - นกัเรียนที่เรียนจบ กองการศึกษา

ศึกษาสายอาชีพหลักสูตร วิชาชีพ เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์การ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มผีล หลักสูตร ปวช. มอีาชีพ

ปวช. วิทยาลัยเทคนคิ  - เพื่อเปน็การพฒันาศักยภาพ เรียนรู้วิทยาลัยเทคนคิ สัมฤทธิ์ รองรับ

หวัตะพานเทศบาลต าบลพนา การเรียนรู้ของนกัเรียน หวัตะพาน-เทศบาล ทางการ  - นกัเรียนได้รับความรู้

ต าบลพนา จ านวน 3 คน เรียน และมศัีกยภาพ สามารถ

เพิ่มขึ้น พึ่งตนเองได้
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการตลาดนดัวิชาการ  - เพื่อจัดนทิรรศการแสดง - ครูและนกัเรียน 12,000            20,000            20,000            ผลงาน  - นกัเรียนและครูได้ กองการศึกษา

ผลงานของนกัเรียนและครู โรงเรียนเทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) การจัด พฒันาตนเอง

- เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ (สามคัคีวิทยา) ร่วมกนั นทิรรศ-  - นกัเรียนและครูได้

การเรียนรู้ของนกัเรียนและ จัดนทิรรศการ การ แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การท างานของครู เพิ่มขึ้น ประสบการณ์จริง

13 โครงการกอ่สร้างอาคาร  - เพื่อใหม้อีาคารอนบุาลที่ได้  - กอ่สร้างอาคารเรียน 10,000,000       -  - นกัเรียน  - มอีาคารเรียนอนบุาล กองการศึกษา 

อนบุาลสาธิตเทศบาลพนา มาตรฐาน สามารถรองรับ อนบุาล จ านวน 1 หลัง (เงินอดุหนนุ) และครู ที่ได้มาตรฐาน 

(เทศบาล 2) นกัเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ ได้ใช้  - อาคารสถานที่มคีวาม

 - เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ อาคาร มั่นคง แข็งแรงและเอื้อต่อ

ใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียน เรียน การจัดการเรียนการสอน

การสอน

14 โครงการจัดซ้ือส่ือวัสดุอปุกรณ์  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  - วัสดุอปุกรณ์การ 30,000            30,000            30,000            มผีล  - นกัเรียนได้รับการ กองการศึกษา

การเรียนการสอนในศูนย์การ เรียนรู้ของนกัเรียนสายอาชีพ เรียนการสอน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สัมฤทธิ์ พฒันาในด้านอาชีพที่

เรียนรู้วิทยาลัยเทคนคิ หลักสูตร ปวช.ใหม้ศัีกยภาพ ทางการ หลากหลาย

หวัตะพาน-เทศบาลต าบลพนา มากขึ้น เรียน

การสอน

เพิ่มขึ้น
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการโรงเรียนในฝัน  - เพื่อพฒันาโรงเรียนใหม้ี  - โรงเรียนได้รับรางวัล 100,000           100,000           100,000           มผีล  - โรงเรียนมปีระสิทธิภาพ กองการศึกษา

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ โรงเรียนในฝัน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สัมฤทธิ์ ในเร่ืองการเรียนการสอน

เปน็ที่รู้จักของคนทั่วไป ทางการ มากขึ้น และเปน็ที่รู้จักของ

 - เพื่อพฒันาการเรียนการสอน เรียน คนทั่วไป

ในโรงเรียนใหม้กีารบริหาร การสอน

จัดการที่ดีขึ้น เพิ่มขึ้น

16 โครงการพฒันาคุณภาพ  - เพื่อยกระดับคุณภาพการ  - นกัเรียนในโรงเรียน 200,000           200,000           200,000           มผีล  - นกัเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา

การศึกษา (SMART SCHOOL) ศึกษาใหม้มีาตรฐานสูงขึ้น เทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สัมฤทธิ์ และมคุีณภาพทางการ

 - เพื่อใหคุ้ณภาพตัวชี้วัดเปน็ที่ (สามคัคีวิทยา) มี ทางการ ศึกษามากขึ้น 

ประจักษแ์ละเชื่อมั่น คุณภาพและลักษณะ เรียน  - ครูและนกัเรียนได้พฒันา

ที่พงึประสงค์ การสอน การเรียนการสอนมากขึ้น

เพิ่มขึ้น และที่เปน็ที่ประจักษก์บั

คนทั่วไป

17 โครงการพฒันาหอ้งสมดุ  - เพื่อใหม้หีอ้งสมดุที่ได้  - มหีอ้งสมดุแบบ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  - หอ้งสมดุได้มาตรฐาน กองการศึกษา

มาตรฐาน มหีนงัสือเพยีงพอ ธรรมดาและแบบ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ มหีนงัสือเพยีงพอสามารถ

สามารถใหบ้ริการแกน่กัเรียน อเิล็กทรอนคิส์ นกัเรียนที่ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ได้อย่างเต็มที่ โรงเรียนเทศบาลพนา ใช้บริการ ได้อย่างเต็มที่และสะดวก

 (สามคัคีวิทยา)
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งบประมาณและที่มา



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการ English Camp  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้  - นกัเรียนในโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 นกัเรียน  - นกัเรียนมคีวามรู้ความ กองการศึกษา

พฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษ เทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มผีล สามารถในการพดูใช้ภาษา

ในการพดูการใช้ภาษาติดต่อ (สามคัคีวิทยา) สัมฤทธิ์ องักฤษในการติดต่อ

ส่ือสาร  - นกัเรียนในโรงเรียน เพิ่มขึ้น ส่ือสารได้

อนบุาลพนา 

(อดุมวิทยากร)

19 โครงการพฒันาการจัดการ  - เพื่อพฒันาการเรียนการสอน  - โรงเรียนเทศบาลพนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มผีล  - โรงเรียนมปีระสิทธิภาพ กองการศึกษา

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน โรงเรียนใหม้บีริหารที่ดียิ่งๆ ขึ้น (สามคัคีวิทยา) ได้รับการ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) สัมฤทธิ์ ในเร่ืองการเรียนการสอน

ในการพฒันาทอ้งถิ่น  - เพื่อยกระดับคุณภาพการ พฒันาทั้งด้านคุณภาพ ทางการ มากขึ้นและเปน็ที่รู้จักของ

(SBMLD) ศึกษาใหสู้งขึ้นเพื่อพฒันา การเรียน การสอน เรียน คนทั่วไป

โรงเรียนใหม้ปีระสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมภายใน การสอน  - นกัเรียนได้รับการพฒันา

มากยิ่งขึ้น และภายนอก เพิ่มขึ้น ครบทกุด้าน
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งบประมาณและที่มา

น ำ้เสียได้รับ



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่  - เพื่อปรับปรุงการเรียน  - นกัเรียนในสังกดั 160,000 160,000 160,000 มผีล  - นกัเรียนมคีวามรู้และ กองการศึกษา

ประชาคมอาเซียน การสอนใหม้คีวามสอดคล้อง เทศบาลต าบลพนา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) สัมฤทธิ์ ทกัษะในการเรียนมากขึ้น

กบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 2 แหง่และศูนย์ ทางการ  - นกัเรียนได้รับประสบ-

 - เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ พฒันาเด็กเล็ก 1 แหง่ เรียน การณ์มากขึ้น

นกัเรียนใหม้คีวามเปน็สากล ได้รับการพฒันาด้าน การสอน  - น ามาพฒันากระบวน

มากขึ้น ทกัษะการเรียนรู้เพื่อ เพิ่มขึ้น การเรียนการสอนใหดี้

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยิ่งขึ้น

21 โครงการส่งเสริมกจิกรรม  - เพื่อส่งเสริมกจิกรรมด้าน  - นกัเรียนโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  - นกัเรียนมคีวามรู้และ กองการศึกษา

รักการอา่นในสถานศึกษา การอา่นของนกัเรียนใหม้ี ในสังกดัเทศบาลต าบล (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ของ ทกัษะในการเรียนมากขึ้น

สังกดั อปท. คุณภาพมากขึ้น พนา จ านวน 2 แหง่ นกัเรียน  - นกัเรียนได้รับประสบ-

 - เพื่อฝึกประสบการณ์ของ ที่อา่น การณ์มากขึ้น

นกัเรียนใหม้ทีศันคติที่ดีต่อ หนงัสือ  - น ามาพฒันากระบวน

การเรียน ได้ การเรียนการสอนใหดี้

 - เพื่อใหผู้้เรียนกล้าแสดงออก ยิ่งขึ้น

ในทางที่ดี
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งบประมาณและที่มา น ำ้เสียได้รับ



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้  - เพื่อส่งเสริมด้านการพฒันา  - โรงเรียนอนบุาลสาธิต 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  - นกัเรียนระดับปฐมวัย กองการศึกษา

ส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนใหม้คุีณภาพ เทศบาลพนา(เทศบาล2) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ของเด็ก ได้รับการพฒันาทกัษะ

มากขึ้น  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ที่กล้า รอบด้าน

 - เพื่อฝึกประสบการณ์ของ เทศบาลต าบลพนา แสดงออก

เด็กและเยาวชนใหก้ล้าแสดง

ออกในทางที่ดี

23 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  - เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของ  - นกัเรียนในสังกดั 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ  - นกัเรียนมสุีขภาพอนามยั กองการศึกษา

นกัเรียนในระดับกอ่นวัยเรียนและ เทศบาลต าบลพนา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ของเด็ก ที่ดี

ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 แหง่, ศูนย์ ที่มสุีขภาพ  - ยกระดับคุณภาพชีวิต

พฒันาเด็กเล็ก 1 แหง่ สมบรูณ์ ที่ดีขึ้น

และโรงเรียนสังกดั สพฐ. ตามเกณฑ์

1 แหง่ มาตรฐาน

24 โครงการสนบัสนนุอาหาร  - เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของ  - นกัเรียนในสังกดั 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ  - นกัเรียนมสุีขภาพที่ดี กองการศึกษา

กลางวัน นกัเรียนในระดับกอ่นวัยเรียนและ เทศบาลต าบลพนา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ของเด็ก  - ยกระดับคุณภาพชีวิต

รคะดับประถมศึกษา จ านวน 2 แหง่, ศูนย์ ที่มสุีขภาพ ที่ดีขึ้น

พฒันาเด็กเล็ก 1 แหง่ สมบรูณ์

และ โรงเรียนสังกดั ตามเกณฑ์

สพฐ. 1 แหง่ มาตรฐาน

92

งบประมาณและที่มา



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน  - เพื่อเพิ่มทกัษะและประสิทธ-ิ  - นกัเรียน ครูและ 150,000 150,000 150,000 รางวัล  - นกัเรียนมคีวามรู้และ กองการศึกษา

กฬีานกัเรียนในสังกดั อปท. ภาพการสอนด้านกฬีา บคุลากรทางการศึกษา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ที่ได้รับ ทกัษะในการแข่งขันกฬีา

(ระดับภาค)  - เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา เพิ่มมากขึ้น

มาพฒันาด้านกฬีา จ านวน 100 คน  - นกัเรียนได้รับประสบ-

การณ์มากขึ้น

26 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา  - เพื่อเพิ่มทกัษะและประสิทธ-ิ  - นกัเรียน ครูและ 150,000 150,000 150,000 รางวัล  - มคีวามรู้ ทกัษะในการ กองการศึกษา

นกัเรียนในสังกดั อปท. (ระดับ ภาพการสอนด้านกฬีา บคุลากรทางการศึกษา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ที่ได้รับ แข่งขันกฬีามากขึ้น

ประเทศ)  - เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา  - นกัเรียนได้รับประสบ-

มาพฒันาด้านกฬีา จ านวน 100 คน การณ์มากขึ้น

 - ได้เข้าศึกษาดูงานด้าน

ทกัษะการแข่งขันกฬีา

หลากหลายประเภท
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งบประมาณและที่มา



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน  - เพื่อส่งเสริมด้านการเรียน  - นกัเรียนในสังกดั 150,000 150,000 150,000 รางวัล  - นกัเยนมคีวามรู้และ กองการศึกษา

ทกัษะวิชาการ (ระดับภาค) การสอนใหม้คุีณภาพมากขึ้น เทศบาลต าบลพนา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ที่ได้รับ ทกัษะในการเรียนมากขึ้น

 - เพื่อฝึกประสบการณ์ของ จ านวน 2 แหง่ และ  - นกัเรียนได้รับประสบ-

นกัเรียนใหม้ทีศันคติดที่ดีต่อ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การณ์และมทีศันคติที่ดี

การเรียน 1 แหง่ โรงเรียน ในสังกดั ต่อการเรียน

 - เพื่อใหผู้้เรียนกล้าแสดงออกในทาง สพฐ. 1 แหง่ เข้าร่วม  - นกัเรียนกล้าแสดงออก

ที่ดี การแข่งขัน

28 โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม  - เพื่อส่งเสริมด้านการเรียน  - นกัเรียนในสังกดั 150,000 150,000 150,000 จ านวน  - นกัเยนมคีวามรู้และ กองการศึกษา

การศึกษาขององค์กรปกครอง การสอนใหม้คุีณภาพมากขึ้น เทศบาลต าบลพนา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) นกัเรียน ทกัษะในการเรียนมากขึ้น

ส่วนทอ้งถิ่น  - เพื่อฝึกประสบการณ์ของ จ านวน 2 แหง่ และ ที่กล้า  - นกัเรียนได้รับประสบ-

นกัเรียนใหม้ทีศันคติที่ดีต่อ ศูนย์พฒันาด็กเล็ก 1 แหง่ แสดง การณ์และมทีศันคติที่ดี

การเรียน โรงเรียนในสังกดั ออก ต่อการเรียน

 - เพื่อใหผู้้เรียนกล้าแสดงออก สพฐ. 1 แหง่ เข้าร่วม  - นกัเรียนกล้าแสดงออก

ในทางที่ดี การแข่งขัน
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการเข้าร่วมงานชุมนมุ  - เพื่อส่งเสริมด้านการเรียน  - นกัเรียนในสังกดั 150,000 150,000 150,000 จ านวน  - นกัเยนมคีวามรู้และ กองการศึกษา

ลูกเสือทอ้งถิ่นไทย การสอนใหม้คุีณภาพมากขึ้น เทศบาลต าบลพนา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) นกัเรียน ทกัษะในการเรียนมากขึ้น

 - เพื่อฝึกประสบการณ์ของ จ านวน 2 แหง่ และ ที่กล้า  - นกัเรียนได้รับประสบ-

นกัเรียนใหม้ทีศันคติที่ดีต่อ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก แสดง การณ์และมทีศันคติที่ดี

การเรียน 1 แหง่ โรงเรียนในสังกดั ออก ต่อการเรียน

 - เพื่อใหผู้้เรียนกล้าแสดงออก สพฐ. 1 แหง่ เข้าร่วม  - นกัเรียนกล้าแสดงออก

ในทางที่ดี การแข่งขัน  - น ามาพฒันากระบวน-

การเรียนการสอนใหดี้

ยิ่งขึ้น

30 โครงการเข้าค่ายพฒันาเด็กและ  - เพื่อส่งเสริมด้านการพฒันา  - เด็กและเยาวชนใน 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  - เด็กและเยาวชนมคีวาม กองการศึกษา

เยาวชนระดับภาค เด็กและเยาวชนใหม้คุีณภาพ เขตเทศบาลต าบลพนา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ของเด็ก รู้และทกัษะในการใช้ชีวิต

มากขึ้น เข้าร่วมจ านวน 100 คน เยาวชน มากขึ้น

 - เพื่อฝึกประสบการณ์ของ ที่มี  - ได้รับประสบการณ์

เด็กและเยาวชนใหก้ล้าแสดง คุณภาพ กล้าคิดกล้าแสดงออก

ออกในทางที่ดี  - น ามาปรับใช้ในชีวิต

ประจ าวัน
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการเข้าร่วมค่ายพฒันา  - เพื่อปรับกระบวนการเรียน  - ครู นกัเรียนในสังกดั 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ  - นกัเรียนได้รับประสบ- กองการศึกษา

ประชาคมอาเซียนและ การสอนใหม้คีวามสอดคล้อง เทศบาลต าบลพนา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ของเด็ก การณ์ตรงที่หลากหลาย

ประชาคมโลก กบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 2 แหง่และศูนย์ ที่มี ยิ่งขึ้น

 - เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน พฒันาเด็กเล็ก 1 แหง่ ความรู้

การเตรียมเข้าสู่ประชาคม เข้าร่วม เพิ่มขึ้น

อาเซียน

32 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  - เพื่อส่งเสริมคุณภาพจริยธรรม  - เด็กนกัเรียนโรงเรียน 20,000 20,000 20,000 จ านวน  - นกัเรียนมคุีณธรรม กองการศึกษา

ใหแ้กเ่ด็กนกัเรียน ในสังกดั ร้อยละ 100 (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) นกัเรียน จริยธรรมร้อยละ 100

มคุีณธรรมและจริยธรรม ที่มคุีณ-  - นกัเรียนที่มคุีณธรรม

ธรรม จริยธรรมได้รับการยกย่อง

33 โครงการพฒันาศักยภาพครู  - เพื่อพฒันาบคุลากรและ  - บคุลากรในสังกดั 30,000 30,000 30,000 ผล  - ครูและบคุลากรทาง กองการศึกษา

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

ในการจัดท าแผนศึกษาและ สามารถจัดท าแผนและ 1 คน สามารถจัดท าแผน ในการจัด ศึกษาสามารถจัดท า

งบประมาณด้านการศึกษา งบประมาณด้านการศึกษาได้ และงบประมาณด้าน ท าแผนฯ แผนพฒันาการศึกษาและ

การศึกษาได้ และงบ แผนงบประมาณทางการ

ประมาณ ศึกษาได้ถูกต้อง

เพิ่มขึ้น
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการส่งเสริมการเรียน  - เพื่อเสริมสร้างใหน้กัเรียนมี  - จ้างครูที่มวีุฒิทาง 224,000 224,000 224,000 ผล  - เด็กนกัเรียนระดับ กองการศึกษา

ระดับการศึกษากอ่นประถม- คุณภาพมปีระสิทธิภาพเต็มตาม การศึกษาสอนเด็ก (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) สัมฤทธิ์ ปฐมวัยได้รับการพฒันา

ศึกษาในโรงเรียนอนบุาลสาธิต ศักยภาพ ปฐมวัย จ านวน 3 อตัรา การเรียน รอบด้าน

เทศบาลพนา (เทศบาล 2)  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง การสอน

และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การศึกษาใหแ้กน่กัเรียน เพิ่มขึ้น

เทศบาลต าบลพนา

35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  - เพื่อเสริมสร้างใหง้านทาง  - เพื่อจ้างพนกังานจ้าง- 331,200 331,200 331,200 ระยะ  - การปฏบิติังานทาง กองการศึกษา

ในการท างานทางวิชาการ วิชาการและงานธุรการ ทั่วไป จ านวน  2  อตัรา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลาของ วิชาการและงานธุรการ

และงานธุรการ กองการศึกษา กองการศึกษามคุีณภาพ งานธุรการ มปีระสิทธิภาพเต็ม

ประสิทธิภาพและส าเร็จ ที่ด าเนนิ เต็มศักยภาพและบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ การเสร็จ วัตถประสงค์ที่ต้ังไว้

36 โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ  - ครูผู้ดูแลเด็ก/ 6,000 6,000 6,000 บคุลากร  - ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 คน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) มปีระสิทธ-ิ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ภาพเพิ่ม เทศบาลต าบลพนาได้รับ

มากขึ้น ค่าพฒันาครู คนละ

2,000 บาท
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการต่อเติมหลังคา  - เพื่อใหอ้าคารมบีรรยากาศ  - จั่วหนา้อาคาร 100,000            -  - ระยะ  - อาคารมบีรรยาที่ กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ร่มร่ืน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (เงิน อปท.) เวลาใน ร่มร่ืนและเย็นสบาย

ต าบลพนา  - เพื่อช่วยในการปอูงกนั เทศบาลต าบลพนา การ  - แสงแดดส่องไมถ่ึง

แสงแดด 1 แหง่ กอ่สร้าง และไมร้่อน

เสร็จ

38 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ (รถบสั)  - เพื่อใช้ในการรับ-ส่งบคุลากร  - รถยนต์  (รถบสั) 1,400,000         -  - จ านวน  - บคุลากรและนกัเรียน กองการศึกษา

จ านวน  1  คัน และนกัเรียนในการเข้าร่วม จ านวน 1 คัน (เงิน อปท.) คร้ังใน มรีถรับ-ส่งในการเข้าร่วม

กจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน การใช้ กจิกรรมต่าง ๆ

ในสังกดั ประโยชน์  - เทศบาลมพีาหนะใน

 - เพื่อใช้เปน็พาหนะในกจิการ การเดินทางไปราชการ

เดินทางไปราชการของเทศบาล และภารกจิต่าง ๆ ของ

และภารกจิต่าง ๆ ในหนา้ที่ เทศบาล
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการจัดการเรียนรู้  - เพื่อใหม้กีารจัดการเรียน  - นกัเรียนชั้นประถม 460,000           920,000           1,380,000        ผล  - มกีารจัดการเรียน กองการศึกษา/

English Program การสอนโดยใช้ภาษาองักฤษ ศึกษาปทีี่ 1 จ านวน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) สัมฤทธิ์ การสอนโดยใช้ภาษา ร.ร.เทศบาลพนาฯ

เปน็ส่ือ 30 คน ได้รับการเรียนรู้ ทางการ องักฤษเปน็ส่ือ

 - เพื่อใหน้กัเรียนมทีกัษะและ ภาษาองักฤษเปน็ส่ือ เรียน  - นกัเรียนมทีกัษะและ

ความสามารถในการใช้ภาษา เพิ่มขึ้น ความสามารถในการ

องักฤษ ใช้ภาษาองักฤษ

 - เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามเชื่อมั่น  - นกัเรียนมคีวามเชื่อมั่น

ในการใช้ภาษาองักฤษในการ ในการใช้ภาษาองักฤษ

ส่ือสารและเตรียมสู่ประชาคม ในการส่ือสาร

อาเซียนและสู่สากล

40 โครงการจัดการเรียนรู้  - เพื่อจัดการเรียนการสอน  - นกัเรียนชั้นประถม 460,000           920,000           1,380,000        ผล  - มกีารจัดการเรียน กองการศึกษา/

Advance  Program วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาปทีี่ 4 ได้เรียนรู้ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) สัมฤทธิ์ การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

และภาษาองักฤษแบบเข้มข้น และมคีวามสามารถ ทางการ วิทยาศาสตร์และภาษา

 - เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณภาพ ด้านคณิตศาสตร์ เรียน องักฤษแบบเข้มข้น

ผู้เรียน วิทยาศาสตร์ ภาษา เพิ่มขึ้น  - ผู้เรียนได้รับการพฒันา

 - เพื่อใหน้กัเรียนมทีกัษะและ ภาษาองักฤษเปน็  - นกัเรียนมทีกัษะความ

ความสามารถในการเรียนรู้และ เปน็พเิศา จ านวน สามารถในการเรียนรู้

พฒันาศักยภาพนกัเรียนใหม้ี 30 คน 1 หอ้งเรียน เปน็พเิศษ

ความรู้ ความสามารถเปน็พเิศษ
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการจัดหาบคุลากรที่  - เพื่อจัดหาครูและบคุลากร  - ครู-บคุลากรทาง 720,000           144,000           216,000           ร้อยละ  - มคีรูและบคุลากรทาง กองการศึกษา/

ขาดแคลน ทางการศึกษาในสาขาที่ขาด การศึกษาทกุคน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ของผู้สอน การศึกษาครบทกุสาขา ร.ร.เทศบาลพนาฯ

แคลนใหค้รบทกุสาขา เพิ่มขึ้น วิชา

42 โครงการปรับปรุงสภาพ  - เพื่อปรับปรุงภมูทิศันภ์ายใน  - มสีถานที่พกัผ่อนใน 100,000           100,000           100,000           พื้นที่  - ภมูทิศันภ์ายในบริเวณ กองการศึกษา/

แวดล้อมภายใน บริเวณโรงเรียนใหม้คีวามสะอาด โรงเรียน จ านวน 3 แหง่ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) สถานที่ โรงเรียนสะอาดร่มร่ืน ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ร่มร่ืน พกัผ่อน  - โรงเรียนมสีวนหย่อม

 - เพื่อจัดท าสวนหย่อมและที่ เพิ่มขึ้น และที่พกัผ่อนส าหรับ

พกัผ่อนส าหรับนกัเรียนและ นกัเรียนและประชาชน

ประชาชน

43 โครงการปรับปรุงหอ้งพเิศษ  - เพื่อปรับปรุงตกแต่งหอ้ง  - หอ้งพเิศษได้รับ 100,000           100,000           100,000           หอ้งพเิศษ  - หอ้งเรียนมคีวาม กองการศึกษา/

พเิศษใหส้วยงามเอื้อประโยชน์ การปรับปรุงจ านวน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) มส่ืีออปุกร์ สวยงามและเอื้อต่อการ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ต่อการเรียนการสอน 5 หอ้ง ครบ จัดการเรียนการสอน

 - เพื่อจัดหาส่ือ-อปุกรณ์ที่  - มส่ืีอ-อปุกรณ์ที่มี

เปน็นวัตกรรมและเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยี

มาพฒันานกัเรียนใหเ้พยีงพอ ที่ทนัสมยัมาพฒันา

นกัเรียนใหเ้พยีงพอ
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - อาคารเรียนและ 200,000           200,000           200,000           จ านวน  - อาคารเรียนและอาคาร กองการศึกษา/

อาคารเรียน/อาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบให้ อาคารประกอบทกุหลัง (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) นกัเรียน ประกอบพร้อมส าหรับ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

พร้อมส าหรับการใช้สอยอย่าง เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ ที่เข้าใช้ การใช้งานได้ทนัที

มปีระสิทธิภาพ

45 โครงการจัดกจิกรรมวันส าคัญ  - เพื่อใหค้รูและบคุลากรทาง  - ครู บคุลากรทางการ 110,000           100,000           10,000            ผลสัมฤทธิ์  - ครู บคุลากรทางการ กองการศึกษา/

การศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมใน ศึกษา และนกัเรียน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ในการ ศึกษา นกัเรียน ได้เข้าร่วม ร.ร.เทศบาลพนาฯ

วันส าคัญของชุมชน ร้อยละ 90 เข้าร่วม จัด กจิกรรมร้อยละ 100

 - เพื่อเปน็การส่งเสริมใหท้กุคน กจิกรรมวันส าคัญ กจิกรรม

ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชนใ์นชีวิต ตลอดปี

ประจ าวันได้

 - เพื่อสนองตามวัตถุประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
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(บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการเสริมความเปน็เลิศ  - เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุให้  - นกัเรียน ครูและ 47,420            50,000            50,000            ผลสัมฤทธิ์  - นกัเรียน ครูและ กองการศึกษา/

ทางวิชาการ นกัเรียน ครูและบคุลากรทาง บคุลากรทางการศึกษา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ในการ บคุลากรทางการศึกษา ร.ร.เทศบาลพนาฯ

การศึกษาได้แสดงซ่ึงศักยภาพ น าเสนอผลงานทกุด้าน เรียน มศัีกยภาพในด้านวิชาการ

ในด้านความรู้ทางวิชาการ ในระดับภาคและ การสอน เพิ่มมากขึ้น

 -เพื่อสนบัสนนุการน าเสนอ ประเทศ เพิ่มขึ้น  - ผลการน าเสนอของ

ผลของนกัเรียน บคุลากรทาง นกัเรียน บคุลากรทางการ

การศึกษาใหป้รากฎแก่ ศึกษาเปน็ที่ประจักษแ์ก่

สาธารณชน สาธารณชน

47 โครงการพฒันาศักยภาพการ  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จัก  - จ านวนนกัเรียนที่ 100,000 100,000 100,000 ผลสัมฤทธิ์  - นกัเรียนรู้จักเสียสละ กองการศึกษา/

เรียนรู้กจิกรรมการพฒันา สละเพื่อประโยชนส่์วนรวม เข้าร่วมกจิกรรม (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ในการ เพื่อประโยชนส่์วนรวม ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ผู้เรียน ลูกเสือ/เนตรนารีและ  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเปน็ 384 คน จัด  - นกัเรียนมภีาวะความ

ยุวกาชาด ผู้น าและผู้ตามที่มคุีณภาพ กจิกรรม เปน็ผู้น าและผู้ตาม

 - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี  - นกัเรียนเกดิความรัก

ความรักและสามคัคีในหมู่คณะ และสามคัคีในหมู่คณะ

 - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนด ารง  -นกัเรียนด ารงชีวิตใน

ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข สังคมได้อย่างมคีวามสุข

และจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ  และจงรักภกัดีต่อชาติ

ศาสนาและพระมหากษตัริย์ ศาสนา พระมหากษตัริย์
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)
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48 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อตอบสนองมาตรฐานการ  - นกัเรียนโรงเรียน 40,000            40,000            40,000            ผลสัมฤทธิ์  - นกัเรียนทกุคนได้รับ กองการศึกษา/

การเรียนรู้ภาษาไทย เรียนรู้ทกัษะต่าง ๆ ในรายวิชา เทศบาลพนา (สามคัคี- (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) วิชา ความรู้ทกัษะต่าง ๆ ใน ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ภาษาไทย วิทยา) ทกุคน  จ านวน ภาษาไทย วิชาภาษาไทย 

 - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี 384 คน ได้พฒันา เพิ่มขึ้น  - นกัเรียนทกุคนกล้า

ความกล้าแสดงออก กล้าคิด ศักยภาพการเรียนการ แสดงออก กล้าคิด 

กล้าท า กล้าพดู สอนภาษาไทยใหม้ี กล้าพดู กล้าท า

 - เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกั ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  - นกัเรียนทกุคนเหน็

เหน็ถึงความส าคัญของภาษาไทย ความส าคัญของวิชา

ภาษาไทย

49 โครงการพฒันาศักยภาพการ  - เพื่อสนองนโยบายของกรม-  - นกัเรียนเกง่ที่ได้รับ 40,000            40,000            40,000            ผลสัมฤทธิ์  - นกัเรียนได้เข้าร่วม กองการศึกษา/

เรียนการสอนกลุ่มสาระ ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น คัดเลือกส่งเข้าประกวด (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ในการ กจิกรรมมหกรรมการ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในการจัดมหกรรมการศึกษา จ านวน 10 คน เรียน ศึกษาที่กรมส่งเสริมการ

ทอ้งถิ่น การสอน ปกครองทอ้งถิ่นได้จัด

 - เพื่อใหน้กัเรียนได้แสดงออก เพิ่มขึ้น  - นกัเรียนมคีวามรู้และ

ถึงความสามารถในด้านความรู้ และมคุีณธรรม

คู่คุณธรรม  - โรงเรียนมนีกัเรียนเกง่

 - เพื่อใหโ้รงเรียนส่งนกัเรียน เข้าตอบปญัหาและเข้า

ที่เกง่เข้าตอบปญัหาและส่งเข้า ประกวดในระดับประเทศ

ประกวดในระดับประเทศ
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อใหน้กัเรียนได้ฝึกทกัษะ  - นกัเรียนชั้นประถม 49,000            49,000            49,000            คะแนน  - นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์ กองการศึกษา/

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียน- การใช้ภาษาต่างประเทศทั้ง ศึกษาปทีี่ 6 และชั้น (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ของ ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ร.ร.เทศบาลพนาฯ

รู้ภาษาต่างประเทศ ด้านการฟงั พดู อา่นและเขียน มธัยมศึกษาปทีี่ 3 นกัเรียน

อย่างถูกต้อง จ านวน 2 ระดับชั้น เพิ่มขึ้น

51 โครงการแนะแนว  - เพื่อแนะแนวนกัเรียนโดย  - นกัเรียนทกุคนได้รับ 3,000              3,000              3,000              ร้อยละ  - นกัเรียนได้รับการดูแล กองการศึกษา/

ส่งเสริมหรือแกป้ญัหาในด้าน บริการแนะแนวเพื่อ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ของ ช่วยเหลือด้านการเรียน ร.ร.เทศบาลพนาฯ

การเรียน พฤติกรรม สุขภาพกาย พฒันาตนเองด้านการ นกัเรียน พฤติกรรม สุขภาพร่างกาย

สุขภาพจิตและบคุลิกภาพ เรียน, การศึกษาต่อ, ที่ศึกษา สุขภาพจิตและบคุลิกภาพ

ด้านสุขภาพและ ต่อในสถาน

บคุลิกภาพ ศึกษา

ต่าง ๆ
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52 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ  - เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนได้รับ  - นกัเรียน  จ านวน 3,000              3,000              3,000              ร้อยละ  - นกัเรียนทกุคนได้รับ กองการศึกษา/

นกัเรียน การดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง  384 คน  ได้รับการ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ของ การเอาใจใส่ดูแลทั่วถึง ร.ร.เทศบาลพนาฯ

 - เพื่อใหน้กัเรียนมสุีขภาพกาย ดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง นกัเรียน  - นกัเรียนมสุีขภาพกาย,

สุขภาพจิตและสุขนสัิยที่ดี และถึงเกณฑ์มาตรฐาน ที่มี สุขภาพจิตและสุขนสัิยที่ดี

มคุีณลักษณะอนัพงึประสงค์ ตามคุณลักษณะอนัพงึ สุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสงค์ ดีขึ้น

53 โครงการหนึ่งทศวรรษ  - เพื่อจัดนทิรรศการแสดง  - นกัเรียนชั้นประถม 31,000            13,000            31,000            ช่อง  - นกัเรียนและครูได้แสดง กองการศึกษา/

ตลาดนดัวิชาการ ผลงานนกัเรียน-ครู ที่เกดิจาก ศึกษาปทีี่ 1-ชั้นมธัยม- (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ทางการ ผลงานในรอบปกีาร ร.ร.เทศบาลพนาฯ

การจัดกจิกรรมการเรียนการ ศึกษาปทีี่ 3 เข้าร่วม ประชา- ศึกษา 2558

สอนในรอบปกีารศึกษา 2558 กจิกรรมโครงการ สัมพนัธ์  - ผู้ปกครองและสาธา-

 - เพื่อประชาสัมพนัธ์ความ ตลาดนดัวิชาการไม่ รณชนทั่วไปได้ทราบถึง

ส าเร็จของการท างานด้านผลิต นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ข้อมลูข่าวสารของ

จากการจัดกจิกรรมการเรียน โรงเรียนในความส าเร็จ

การสอนในโรงเรียนสู่สายตา ของกจิกรรม

ผู้ปกครองและสาธารณชน
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีของ  - นกัเรียนชั้นประถม- 16,000            16,000            16,000            ผลสัมฤทธิ์  - นกัเรียนมจีิตส านกึที่ดี กองการศึกษา/

การเรียนรู้กลุ่มสาระการ นกัเรียนต่อการเรียนวิชา ศึกษาปทีี่ 6 และนกัเรียน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ในการ ในการเรียนวิชาคณิต- ร.ร.เทศบาลพนาฯ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 เรียน ศาสตร์

 - เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิท์าง ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 90 ของ  - นกัเรียนทกุระดับชั้น

การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ นกัเรียน ได้รับการพฒันาในวิชา

ทกุระดับชั้น ผ่านเกณฑ์การ เพิ่มขึ้น คณิตศาสตร์และผ่าน

ประเมนิของสถานศึกษา เกณฑ์การประเมนิ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

 - เพื่อพฒันาการผลสอบ  - ผลการสอบ O-NET

O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ของ

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 - นกัเรียนชั้นประถมศึกษา

และชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 ปทีี่ 6 และชั้นมธัยมศึกษา 

ในปกีารศึกษา 2558 ปทีี่ 3 เพิ่มขึ้น
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

55 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อใหค้รูมทีกัษะในเร่ือง  - ร้อยละ  80  ของครู 6,500              6,500              6,500              ผลสัมฤทธิ์  - ครูมทีกัษะในเร่ืองการ กองการศึกษา/

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และรูปแบบ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ในการ จัดการเรียนรู้และรูป- ร.ร.เทศบาลพนาฯ

คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ชั้นประถม เรียน แบบการจัดการเรียนรู้

 - เพื่อใหค้รูสามารถจัด ศึกษาปทีี่ 1-3 มทีกัษะ ของ  - ครูจัดการเรียนการ

การเรียนการสอนใหเ้หมาะสม ในเร่ืองการจัดการ นกัเรียน สอนใหเ้หมาะสมกบั

กบัผู้เรียน เรียนรู้และรูปแบบ เพิ่มขึ้น ผู้เรียน

 - เพื่อใหผู้้เรียนเกดิการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่มี  - นกัเรียนได้รับการ

อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพ เรียนรู้และมคีะแนน

เพิ่มมากขึ้น

56 โครงการพฒันากลุ่มสาระการ  - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน  - นกัเรียนทกุคน 10,000            10,000            10,000            ผลสัมฤทธิ์  - นกัเรียนมผีลงานจาก กองการศึกษา/

เรียนรู้การงานอาชีพและ วิชาการงานอาชีพจากการฝึก เข้าร่วมกจิกรรมการ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ในการ การฝึกปฏบิติัอาชีพ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

เทคโนโลยี ปฏบิติัจริงจากวิทยากร พฒันาการฝึกอาชีพ เรียน  - นกัเรียนมคีวามรู้

เฉพาะทาง คิดเปน็ร้อยละ 100 ของ ความเข้าใจในทกัษะการ

 - เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ความ นกัเรียน ท างานตามกระบวนการ

เข้าใจในทกัษะการท างานได้ตาม เพิ่มขึ้น  - นกัเรียนมเีจตคติที่ดี

กระบวนการ ในการท างานอาชีพ

 - เพื่อใหน้กัเรียนมค่ีานยิมและ

เจตคติที่ดีต่อการท างานอาชีพ
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

57 โครงการพฒันาศักยภาพ  - นกัเรียนมคีวามเปน็มนษุย์ที่  - นกัเรียนเข้าร่วม 20,000            20,000            20,000            ผลสัมฤทธิ์  - นกัเรียนได้ตระหนกั กองการศึกษา/

การเรียนการสอนกลุ่มสาระ สมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ โครงการพฒันาศักยภาพ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ในการ ถึงความเปน็มนษุย์และ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา อารมณ์ สังคม สติปญัญา การเรียนการสอนกลุ่ม เรียน มสุีขภาพกาย จิตใจ

 - นกัเรียนทกุคนมร่ีางกายและ สาระสุขศึกษาและ ของ อารมณ์ สังคม สติปญัญา

จิตใจที่เข้มแข็ง ด ารงชีวิตอยู่ใน พลศึกษาไมน่อ้ยกว่า นกัเรียน ที่ดี

ครอบครัวและสังคมอย่างมี ร้อยละ 90 เพิ่มขึ้น  - นกัเรียนทกุคนมจีิตใจ

ความสุข ที่เข้มแข็งและด ารงชีวิต

 - นกัเรียนสามารถน าความรู้สู่ อยู่ในครอบครัวและ

ชุมชนเพื่อการปฏบิติัทางสุขภาพ สังคมได้อย่างปกติสุข

ที่ถูกต้อง  - นกัเรียนสามารถ

 - นกัเรียนมคุีณลักษณะอนัพงึ น าความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพ

ประสงค์ มผีลสัมฤทธิท์าง ไปใช้กบัตนเองและผู้อื่นได้

การเรียนดีขึ้น  - นกัเรียนมผีลการเรียน

ดีขึ้น
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

58 โครงการปรับปรุงหอ้ง  - มหีอ้งพยาบาลที่สะอาด  - โรงเรียนมศูีนย์ 15,300            15,300            15,300            จ าวน  - มหีอ้งพยาบาลที่สะอาด กองการศึกษา/

พยาบาลโรงเรียน ปลอดภยัและเพยีงต่อการ บริการสุขภาพหอ้ง (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) นกัเรียน ปลอดภยัและเพยีงพอต่อ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ใหบ้ริการ พยาบาลพร้อม ที่ใช้ การใหบ้ริการ

 - ส่งเสริมใหเ้ด็กมสุีขภาพกาย อปุกรณ์ 1 หอ้ง บริการ  - ส่งเสริมใหเ้ด็กมสุีขภาพ

และสุขภาพจิตดี กายและสุขภาพจิตดี

 - มหีอ้งพยาบาลที่มอีปุกรณ์

การรักษานกัเรียนอย่างเพยีง

ต่อจ านวนนกัเรียน

59 โครงการส้วมสุขสันต์  - เพื่อพฒันาส้วมของโรงเรียน  -ปรับปรุงหอ้งส้วม 24,000            24,000            24,000            ความ  - โรงเรียนมหีอ้งส้วม กองการศึกษา/

ใหไ้ด้มาตรฐานด้านควาสะอาด นอกอาคารเรียน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ปลอดภยั ที่สะอาดและปลอดภยั ร.ร.เทศบาลพนาฯ

เพยีงพอและปลอดภยั จ านวน 2 หลัง ในการ  - นกัเรียนรู้จักรักษา

 - เพื่อใหน้กัเรียนมคีวาม ใช้ส้วม ความสะอาดหอ้งส้วม

รับผิดชอบในการรักษาความ ของ ร่วมกนั

สะอาด นกัเรียน
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

60 โครงการประชุมผู้ปกครอง  - เพื่อใหผู้้ปกครองนกัเรียน  - จัดประชุมผู้ปกครอง 15,000            15,000            15,000            ร้อยละ  - ผู้ปกครองรับรู้และมี กองการศึกษา

รับรู้ มส่ีวนร่วมในการวางแผน โรงเรียนและศูนย์ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ของ ส่วนรร่วมในการวางแผน

การจัดการเรียนรู้ การแก้ พฒันาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง การจัดการเรียนรู้ร่วมกบั

ปญัหาต่าง ๆ  ของนกัเรียน จ านวน 3 แหง่ นกัเรียน การแกป้ญัหาต่าง ๆ ของ

โรงเรียน ผู้ปกครอง มคีวาม ที่เข้า นกัเรียน โรงเรียน ผู้ปก-

เข้าใจและมคีวามสัมพนัธ์ที่ดี ประชุม ครอง มคีวามเข้าใจและมี

ต่อครูและโรงเรียน สัมพนัธ์ที่ดีต่อครูและ

 - เพื่อใหโ้รงเรียนจัดประชุม โรงเรียน

ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง  - โรงเรียนจัดประชุม

 - เพื่อใหโ้รงเรียนจัดประชุม ผู้ปกครองภาคเรียนละ

เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเหน็ 1 คร้ัง

วางแผนการจัดการเรียน  - โรงเรียนจัดประชุม

การสอน เพื่อแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็  วางแผนการจัด

การเรียนการสอน
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

61 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อส่งเสริมและพฒันา  - นกัเรียนร้อยละ 90 20,000            20,000            20,000            ผลสัมฤทธิ์  - นกัเรียนมคีวามสนใจ กองการศึกษา/

การเรียนรู้กลุ่มสาระการ นกัเรียนใหม้คีวามสนใจด้าน ได้รับการเพิ่มพนูความรู้ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ในการ ด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น ร.ร.เทศบาลพนาฯ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มากขึ้น ด้านวิทยาศาสตร์ เรียน  - นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์

 - เพื่อส่งเสริมพฒันาผลสัมฤทธิ์  ของ ในวิชาวิทยาศาสตร์

 - เพื่อส่งเสริมพฒันาผลสัมฤทธิ์ นกัเรียน เพิ่มมากขึ้น

 - เพื่อนกัเรียนสามารถน า เพิ่มขึ้น  - นกัเรียนน าความรู้

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปท า ด้านวิทยาศาสตรร์ไปใช้

ผลิตภณัฑ์ที่มปีระโยชนไ์ด้ ใหเ้กดิประโยชนม์ากขึ้น

 - เพื่อส่งเสริมและพฒันาหอ้ง  - หอ้งปฏบิติัวิทยาศาสตร์

ปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ใหม้ส่ืีอที่ มส่ืีอที่จ าเปน็ต่อการ

จ าเปน็ต่อการเรียนรู้อย่างมี เรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการส่งเสริมโรงเรียน  - เพื่อใหม้กีระบวนการจัด  - นกัเรียนร้อยละ 80 85,646            85,646            85,646            จ านวน  - โรงเรียนมกีารจัด กองการศึกษา/

เศรษฐกจิพอเพยีง การเรียนการสอนและการ ได้รับการเพิ่มพนูความรู้ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) นกัเรียน การเรียนการสอนตาม ร.ร.เทศบาลพนาฯ

บริหารจัดการตามหลักปรัชญา ด้านการด าเนนิชีวิตตาม ที่น า หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง หลักปรัชญาเศรษฐกจิ ไปใช้ใน พอเพยีง

 - เพื่อใหม้หีลักสูตรสถานศึกษา พอเพยีง ชีวิต  - โรงเรียนมหีลักสูตร

โดยการสอนแทรกปรัชญาของ ประจ าวัน สถานศึกษาสอนแทรก

เศรษฐกจิพอเพยีงลงสู่ทกุกลุ่ม ได้ ปรัชญาของเศรษฐกจิ

สาระการเรียนรู้ พอเพยีง

 - เพื่อสร้างความตระหนกัใน  - โรงเรียนตระหนกั

การจัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริม ในการจัดการเรียนรู้

การบรูณาการ การจัดกจิกรรม โดยการจัดกจิกรรม

การพฒันาสู่แหล่งเรียนรู้ พฒันาแหล่งเรียนรู้

 - เพื่อใหม้กีารติดตามนเิทศ  - โรงเรียนมกีาร

ก ากบัติดตาม การพฒันา ติดตามการพฒันา

การจัดการเรียนรู้ การขับเคล่ือน การเรียนการสอนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

ลงสู่การปฏบิติัของโรงเรียน พอเพยีง
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

63 โครงการส่งเสริมกจิกรรม  - เพื่อพฒันาหอ้งสมดุที่ได้  - นกัเรียนร้อยละ 90 101,000           101,000           101,000           จ านวน  - หอ้งสมดุมมีาตรฐาน กองการศึกษา/

หอ้งสมดุโรงเรียน มาตรฐานเปน็แหล่งเรียนส าหรับ มนีสัิยรักการอา่น (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) นกัเรียน และเปน็แหล่งเรียนรู้ให้ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ครู นกัเรียนและบคุคลทั่วไป ที่ใช้ กบันกัเรียน ครูและบคุคล

 - เพื่อใหบ้คุลากรในโรงเรียน  บริการ ทั่วไป

รู้จัก คุ้นเคยกบัหอ้งสมดุ การจัด หอ้ง  - บคุลากรในโรงเรียน

หมวดหนงัสือตามระบบดิวอี้ สมดุ คุ้นเคยกบัการใช้ระบบ

การท ารายการ การสืบค้น เพิ่มขึ้น ดิวอี้ในการสืบค้นข้อมลู

ข้อมลูทางอนิเตอร์เนต็ ทางอนิเตอร์เนต็

 - เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุให้  - บคุลากรศึกษาหา

บคุลากรได้ศึกษาหาความรู้ ความรู้ด้วยตนเองและมี

ด้วยตนเองและปลูกฝังนสัิย นสัิยรักการอา่น

รักการอา่น

113

งบประมาณและที่มา



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

64 โครงการส่งเสริมมุ่งสูความ  - เพื่อสนองวัตถุประสงค์ของ  - นกัเรียนได้ศึกษา 750,000           750,000           750,000           ผลสัมฤทธิ์  - นกัเรียนได้เรียนหนงัสือ กองการศึกษา/

เปน็เลิศด้านอาชีพของทอ้งถิ่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา หลักสูตรอาชีพทอ้งถิ่น (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ในการ ตามหลักสูตรแกนกลาง ร.ร.เทศบาลพนาฯ

(SBMLD) ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (SBMLD) ร้อยละ 100 เรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมคีวามรู้ การ พ.ศ. 2551

ด้านอาชีพตามความสนใจและ สอน  - นกัเรียนได้เรียนรู้อาชีพ

ความต้องการของผู้เรียน เพิ่มขึ้น ตามความถนดัของตนเอง

 - เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมรีายได้  - นกัเรียนมรีายได้เสริม

ในขณะที่เรียน ระหว่างเรียน

 - เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนน าความรู้  - นกัเรียนน าความรู้

ไปประกอบอาชีพได้ ไปประกอบอาชีพได้

 - เพื่อใหส้ถานศึกษาเปน็สถานที่  - สถานศึกษาเปน็สถานที่

ใหบ้ริการด้านอาชีพแกชุ่มชน บริการด้านอาชีพแกชุ่มชน

ได้

114

งบประมาณและที่มา



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

65 โครงการน านกัเรียนเดินทาง  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนทกุคน  - ทกุคนมส่ีวนร่วมใน 231,000           231,000           231,000           มแีหล่ง  - นกัเรียนทกุคนได้มี กองการศึกษา/

ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้สู่ ได้มโีอกาสศึกษาจากแหล่ง การบริหารจัดการ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เรียนรู้ โฮกาสในการศึกษา ร.ร.เทศบาลพนาฯ

โลกกว้าง เรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน โรงเรียนใหม้คุีณภาพ เพิ่มขึ้น จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน

 - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนทกุคน ร้อยละ 100 และนอกสถานที่

ได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้  - นกัเรียนทกุคนมคีวาม

เพิ่มเติมทนักบัเหตุการณ์ รู้เกี่ยวกบัเหตุการณ์

บา้นเมอืงที่เกดิขึ้นในปจัจุบนั บา้นเมอืงในยุคปจัจุบนั

 - เพื่อส่งเสริมใหม้บีคุลากร  - บคุลากรทางการศึกษา

การศึกษามคีวามสามคัคีใน มคีวามสามคัคีในหมู่ขณะ

หมู่คณะ
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

66 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง  - เพื่อส่งเสริมใหม้กีารบริหาร  - คณะกรรมการ 200,000           200,000           200,000           โรงเรียน  - การบริหารจัดการ กองการศึกษา/

ของคณะกรรมการสถานศึกษา จัดการด้านบคุลากรทางการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ได้รับ ด้านบคุลากรทางการ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ขั้นพื้นฐานและบคุลากรทาง ศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ และบคุลากรทางการ การ ศึกษามปีระสิทธิภาพ

การศึกษาของโรงเรียน  - เพื่อส่งเสริมใหค้ณะกรรมการ ศึกษา จ านวน 40 คน พฒันา มากยิ่งขึ้น

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ เพิ่มขึ้น  - คณะกรรมการสถาน

ความรู้เพิ่มเติมโดยการส่งเข้า ศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้า

ศึกษาดูงานและอบรมอย่าง ร่วมศึกษาดูงานและอบรม

สม่ าเสมอ  - บคุลากรทางการศึกษา

 - เพื่อส่งเสริมใหบ้คุลากรทาง มคีวามรู้เทา่ทนักบั

การศึกษาได้ไปศึกษาหาความรู้ เหตุการณ์บา้นเมอืง

เพิ่มเติมทนักบัเหตุการณ์ ปจัจุบนั

บา้นเมอืงที่เกดิขึ้นในปจัจุบนั

 - เพื่อส่งเสริมใหเ้กดิความ

สามคัคีในหมู่คณะในการท างาน

ใหม้ปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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67 โครงการปรับปรุงงาน  - เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบ  - เจ้าหนา้ที่ที่รับ 150,000           150,000           150,000           ขั้นตอน  - เจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา/

ธุรการ การเงินและพสัดุ ปฏบิติังานด้านการเงินและพสัดุ ผิดชอบงานธุรการ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) และ งานปฏบิติัหนา้ที่ได้ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ได้อย่างถูกต้องตามระเบยีบ การเงินและพสัดุ ระยะ ถูกต้องตามระเบยีบ

การเงินและพสัดุ จ านวน 3 คน เวลาการ  - คณะครูและบคุลากร

 - เพื่อส่งเสริมใหค้ณะครูและ ปฏบิติังาน ทางการศึกษาปฏบิติังาน

นกัเรียนปฏบิติังานตามโครงการ ลดลง ตามโครงการอย่างมี

ต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างมี คุณภาพและประสิทธิภาพ

คุณภาพและประสิทธิภาพ  - งานการเงินและพสัดุ

 - เพื่อใหก้ารตรวจสอบงาน มคีวามเปน็ระเบยีบเปน็

การเงินและพสัดุเปน็ไปอย่างมี ระเบยีบเรียบร้อยและ

ประสิทธิภาพและถูกต้องตาม ถูกต้องตามระเบยีบ

ระเบยีบของทางราชการ ของทางราชการ

 

68 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ  - จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ 168,000           168,000           168,000           การ  - การปฏบิติังานของ กองการศึกษา

การปฏบิติังานของ ปฏบิติังานของกองการศึกษา โครงการ 2 อตัรา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ปฏบิติังาน กองการศึกษามี

กองการศึกษา ทนัตาม ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลา

ที่ก าหนด
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69 โครงการฟื้นฟดูนตรีไทย  - เพื่อสนองนโยบายของ  - รางวัลที่ได้รับ 50,000            50,000            50,000            จ านวน  - โรงเรียนเข้าร่วม กองการศึกษา/

ในโรงเรียน กรมส่งเสริมการปกครอง- อย่างนอ้ย 2 ประเภท (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) นกัเรียน กจิกรรมมหกรรมการ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ทอ้งถิ่นในการจัดมหกรรม ที่เล่น ศึกษาทอ้งถิ่น

การศึกษาทอ้งถิ่น ดนตรีได้  - นกัเรียนได้แสดงออก

 - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้ เพิ่มขึ้น ถึงความสามารถในด้าน

แสดงออกถึงความสามารถใน ศิลปะทกุระดับชั้น

ด้านศิลปะทกุคนทกุระดับชั้น  - นกัเรียนที่มคีวาม

 - เพื่อใหโ้รงเรียนมกีารคัดเลือก สามารถในด้านการเล่น

นกัเรียนที่มคีวามสามารถในด้าน ดนตรีเข้าร่วมประกวด

การเล่นดนตรีไทย ดนตรีสากล กจิกรรมในระดับภาค

โดยการส่งเข้าประกวดกจิกรรม และประเทศ

ในระดับภาคและในระดับ  - นกัเรียนมคีะแนนใน

ประเทศต่อไป วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้

 - เพื่อพฒันาศักยภาพการเรียน ศิลปะเพิ่มขึ้น

การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะใหม้ปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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70 โครงการพฒันาการเรียน  - เพื่อใหน้กัเรียนได้รับการสอน  - ครูทกุคนมงีานวิจัย 5,000              5,000              5,000              ผลสัมฤทธิ์  - นกัเรียนได้เรียนซ่อม กองการศึกษา/

การสอบโดยใช้กระบวนการ ซ่อมเสริมและสามารถพฒันา ในชั้นเรียนที่มคุีณภาพ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ทางการ เสริมและมผีลสัมฤทธิ์ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

วิจัยในชั้นเรียน การเรียนรู้ของตนเอง เต็มตาม อย่างนอ้ย 1 เร่ือง เรียน ทางการเรียนสูงขึ้น

ศักยภาพและมผีลสัมฤทธิท์าง ในปกีารศึกษา ของ  - ครูทกุคนจัดกจิกรรม

การเรียนสูงขึ้น นกัเรียน สอนซ่อมเสริมโดยใช้

 - เพื่อใหค้รูทกุคนในโรงเรียน เพิ่มขึ้น กระบวนการวิจัย

จัดกจิกรรมการสอนซ่อมเสริม ในชั้นเรียนในการพฒันา

โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้น การเรียนการสอน

เรียนพฒันาการเรียนการสอน ปกีารศึกษาละ 1 เร่ือง

และรายงานผลการพฒันา

งานอย่างนอ้ยปกีารศึกษาละ 

1 เร่ือง

71 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ  - ปรับปรุง/ซ่อมแซม 200,000           200,000           200,000           โรงเรียน  - อาคารเรียนและ กองการศึกษา/

อาคารเรียนและอาคาร ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารเรียนและอาคาร (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) มอีาคาร อาคารประกอบโรงเรียน ร.ร.อนบุาลสาธิตฯ

ประกอบ และอาคารประกอบโรงเรียน ประกอบโรงเรียน สถานที่ อนบุาลสาธิตฯ มสีภาพ

อนบุาลสาธิตเทศบาลพนา อนบุาลสาธิตฯ ที่เอื้อต่อ ที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติ

(เทศบาล 2) จ านวน 1 แหง่ การเรียน และเอื้อต่อการเรียน

การสอน การสอน
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72 โครงการวัดผลและประเมนิผล  - เพื่อใหน้กัเรียนพฒันาความ  - วิธีการวัดผลและ 35,000            35,000            35,000            ผล  - นกัเรียนแสดงออก กองการศึกษา/

สามารถในการเรียนรู้ของตนเอง ประเมนิผล อย่างนอ้ย (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) การ ถึงความสามารถเต็ม ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ได้เต็มตามศักยภาพ 3 วิธี เรียน ศักยภาพ

 - เพื่อใหค้รูวางแนวทางและ เฉล่ีย  - มวีิธีการวัดผลและ

ก าหนดวิธีการวัดผลและประเมนิ ของ ประเมนิผลที่สภาพ

ผลตามสภาพที่แทจ้ริงเพื่อใช้ นกัเรียน แทจ้ริง

ในโรงเรียน เพิ่มขึ้น  - มกีารแกไ้ขปญัหา

 - เพื่อใหค้รูสามารถน าเอาผล หลังจากวัดผลและ

จากการวัดผลและประเมนิผล ประเมนิผลเสร็จส้ิน

ตามสภาพที่แทจ้ริงเพื่อใช้ใน

การแกไ้ขปญัหา

73 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  - เพื่อปรับฐานความคิดความ  - จ านวนนกัเรียน 53,000            53,000            53,000            ร้อยละของ  - นกัเรียนประพฤติ กองการศึกษา

น าชีวิต ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนและศูนย์- (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) นกัเรียนที่ ปฏบิติัตนมคุีณธรรม

และการอยู่ร่วมกนัทางสังคม พฒันาเด็กเล็กใน มพีฤติกรรม จริยธรรมและอยู่ร่วม

 - เพื่อใหน้กัเรียนมรีะเบยีบวินยั สังกดั 3 แหง่ ด้าน สังคมได้ปกติ

มจีิตสาธารณะ ค านงึถึงประโยชน์ คุณธรรม  - นกัเรียนมรีะเบยีบ

ต่อส่วนรวม ดีขึ้น วินยั มจีิตสาธารณ

นกึถึงประโยชนส่์วนรวม
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74 โครงการพฒันาเทคโนโลยี  - เพื่อจัดซ้ือ อปุกรณ์ ครุภณัฑ์  - จ านวนวัสดุอปุกรณ์ 230,000           230,000           230,000           ผลสัมฤทธิ์  - โรงเรียนมคีวามพร้อม กองการศึกษา/

สารสนเทศเพื่อการศึกษา ใหโ้รงเรียนมคีวามพร้อมในการ ที่ต้องการจัดหา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ทางการ ของอปุกรณ์  ครุภณัฑ์ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

จัดกจิกรรมการเรียนการสอน 5 อย่าง เรียน ในการจัดกจิกรรมการ

โดยใช้ส่ือคอมพวิเตอร์ และรู้จัก  (- เคร่ืองส่งสัญญาณ ของ เรียนการสอนโดยมส่ืีอ

ค้นคว้าหาความรู้ทางอนิเตอร์- บอกเวลา 1 ชุด นกัเรียน คอมพวิเตอร์และค้นคว้า

เนต็ได้อย่างกว้างขวาง  - ซ่อมคอมพวิเตอร์ เพิ่มขึ้น ข้อมลูทางอนิเตอร์เนต็

 - เพื่อใหบ้คุลากรในโรงเรียน 10 ชุด ได้อย่างกว้างขวาง

มกีารจัดกจิกรรมการเรียน  - ปรับปรุงระบบ  - โรงเรียนจัดกจิกรรม

การสอนโดยใช้ส่ือคอมพวิเตอร์ อนิเตอร์เนต็ การเรียนการสอนโดยใช้

และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ทาง  - จัดหาเคร่ืองฉาย คอมพวิเตอร์เปน็ส่ือใน

อนิเตอร์เนต็ได้อย่างกว้างขวาง โปรเจคเตอร์ 15 ชุด การค้นคว้าหาข้อมลู

 - เพื่อใหผู้้เรียนมคีวามใฝุรู้ใฝุ  - จัดหาเคร่ืองช่วยสอน  - นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์

เรียนและมผีลสัมฤทธิท์างการ 10 ชุด ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

เรียนเพิ่มมากขึ้น โปรเจคเตอร์ 15 ชุด

 - จัดหาเคร่ืองช่วยสอน

10 ชุด)
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75 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อใหโ้รงเรียนมสีภาพแวด  - อาคารสถานที่ 390,000           390,000           390,000           โรงเรียน  - โรงเรียนมสีภาพ กองการศึกษา

สถานที่และพฒันาส่ิงแวดล้อม ล้อมที่ดี มบีรรยากาศที่เอื้อ โรงเรียนและศูนย์- (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) มพีื้นที่ แวดล้อมที่ดี มบีรรยากาศ

ต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ พฒันาเด็กเล็กใน   สภาพ ที่เอื้อต่อการเรียน

 - เพื่อใหค้ณะครู นกัเรียน สังกดัเทศบาล แวดล้อม การสอน 

และชุมชน มสีถานที่เพยีงพอ จ านวน 3 แหง่ ที่ดี  - โรงเรียนมสีถานที่

ในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ พร้อม เพิ่มขึ้น เพยีงพอต่อการจัด

ทั้งใช้จัดกจิกรรมการเรียนรู้ กจิกรรม

ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน  - มโีรงเรียนมรีะบบ

หอ้งเรียน และนอกหอ้งเรียน สาธารณูปโภคที่เพยีงพอ

เรียนอย่างมคีวามมสุข และสะดวก ปลอดภยั

 - เพื่อพฒันาปรับปรุงระบบ  - โรงเรียนมสีภาพ

สาธารณูปโภค ที่ช ารุดทรุดโทรม แวดล้อมที่ปลอดภยั

หรืออยู่ในภาวะเส่ียงใหม้คีวาม

ปลอดภยัสูงสุดและพร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ

 - เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ในโรงเรียนใหม้คีวามปลอดภยั 

รู้ทนัเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น
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76 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ  - เพื่อเล่ือนขั้นนกัเรียนตาม  - ข้อมลูสารสนเทศ ด าเนนิการ ด าเนนิการ ด าเนนิการ ระยะ  - นกัเรียนได้เล่ือนขั้น กองการศึกษา/

และพฒันาการใช้ระบบ ระบบโปรแกรมข้อมลูสารสนเทศ มคีรบทกุด้าน โดยไมใ่ช้งบฯ โดยไมใ่ช้งบฯ โดยไมใ่ช้งบฯ เวลา ในระบบข้อมลูสาร- ร.ร.เทศบาลพนาฯ

สารสนเทศทางการศึกษาด้วย ทางการศึกษาทอ้งถิ่น ร้อยละ 100 ในการ สนเทศทางการศึกษา

ระบบ SIS  - เพื่อส ารวจ รวบรวมข้อมลู . กรอก ทอ้งถิ่น

นกัเรียนใหม ่ประจ าปกีารศึกษา ข้อมลู  - มขี้อมลูนกัเรียนใหม่

2558 ในปกีารศึกษา 2558 

 - เพื่อบนัทกึข้อมลูนกัเรียนใหม่  - มขี้อมลูนกัเรียนใหม่

ประจ าปกีารศึกษา 2558 ผ่าน ประจ าปกีารศึกษา 2558

โปรแกรมข้อมลูสารสนเทศทาง บนัทกึในโปรแกรมข้อมลู

การศึกษาทอ้งถิ่น (School สารสนเทศทางการ

Information System) ศึกษาทอ้งถิ่น 

 - เพื่อรายงานข้อมลูผ่านระบบ  - รายงานข้อมลูผ่าน

SIS ภายในวันที่ 10 มถิุนายน ระบบ SIS ทนัภายใน

2558 วันที่ 10 มถิุนายน 2558

 - เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงและ  - รายงานข้อมลูอื่น ๆ 

รายงานข้อมลูอื่น ๆ ตามกรอบ ตามที่กรมส่งเสริมการ

ระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการ ปกครองทอ้งถิ่น

ปกครองทอ้งถิ่นมอบหมาย มอบหมาย

ด าเนนิการ
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77 โครงการพฒันาศูนย์การ-  - เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนรู้  - นกัเรียนที่เข้าร่วม 5,000              5,000              5,000              มพีื้นที่  - โรงเรียนมหีลักสูตร กองการศึกษา/

เรียนรู้ด้านการทอ่งเที่ยว ด้านการทอ่งเที่ยวของโรงเรียน โครงการ จ านวน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) การ การเรียนรู้ด้านการ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

เทศบาลพนา (สามคัคีวิทยา) 384 คน เรียนรู้ ทอ่งเที่ยวโรงเรียน

 - เพื่อจัดกจิกรรมการเรียน ด้าน เทศบาลพนา (สามคัคี-

การสอนตามหลักสูตรการเรียนรู้ การ วิทยา)

ด้านการทอ่งเที่ยว ทอ่งเที่ยว  - โรงเรียนจัดกจิกรรม

 - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี เพิ่มขึ้น การเรียนการสอนตาม

ความรู้ มทีศันคติ ฝึกทกัษะ หลักสูตรการเรียนรู้

การเปน็เจ้าบา้นนอ้ยที่ดี ด้านการทอ่งเที่ยว

 - เพื่อพฒันาศูนย์การเรียนรู้  - นกัเรียนมคีวามรู้

ด้านการทอ่งเที่ยวตามนโยบาย มทีศันคติ มทีกัษะการ

ของกรมส่งเสริมการปกครอง เปน็เจ้าบา้นนอ้ยที่ดี

ทอ้งถิ่นและการทอ่งเที่ยว  - โรงเรียนมศูีนย์การ

แหง่ประเทศไทย (ท.ท.ท.) เรียนรู้ด้านการทอ่งเที่ยว

78 โครงการปรับปรุงหลักสูตร  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ  - โรงเรียนในสังกดั 40,000            40,000            40,000            โรงเรียน  - โรงเรียนมเีงินงบ กองการศึกษา

สถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 2 แหง่ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) มปีระสิทธ-ิ ประมาณเปน็ค่าปรับปรุง

ภาพในการ หลักสูตรสถานศึกษา

สอนมาก ของโรงเรียนในสังกดั

ขึ้น จ านวน 2 แหง่
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79 โครงการประชาสัมพนัธ์  - เพื่อสร้างวารสารข่าวสาร  - จ านวนนกัเรียนที่ 50,000            50,000            50,000            จ านวน  - โรงเรียนมวีารสาร กองการศึกษา/

การจัดการศึกษาของ ภายในโรงเรียน ได้รับข้อมลูข่าวสาร (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เอกสาร ภายในโรงเรียน ร.ร.เทศบาลพนาฯ

โรงเรียน  - เพื่อสร้างนกัพดูนอ้ยให้ จากโรงเรียน 384 คน ในการ  - โรงเรียนมนีกัพดูนอ้ย

สามารถเปน็นกัประชาสัมพนัธ์ ประชา- ที่เปน็ประชาสัมพนัธ์

เสียงตามสายได้ สัมพนัธ์ เสียงตามสาย

 - เพื่อปรับปรุง/แกไ้ขและพฒันา  - โรงเรียนมรีะบบ

ระบบเสียงภายในโรงเรียนและ เสียงตามสาย

อาคารอเนกประสงค์  - โรงเรียนอปุกรณ์

 - เพื่อจัดซ้ือและจัดหาอปุกรณ์ เสริมเคร่ืองเสียง

เสริมเคร่ืองเสียง

80 โครงการอนิเตอร์เนต็โรงเรียน  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย  - งบประมาณ 33,600            33,600            33,600            เพิ่มประ-  - โรงเรียนมงีบประมาณ

อนิเตอร์เนต็ในโรงเรียน ค่าอนิเตอร์เนต็ทั้ง (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) สิทธิภาพ ไว้เปน็ค่าใช้จ่าย

2 ระบบ การเรียน อนิเตอร์เนต็ 2 ระบบ คือ

การสอน  1. ระบบ Asymmetric

Digital Subscriber Line :

ADSL โรงเรียนละ

9,600 บาทต่อปี

 2. ระบบ Wireless Fkdelity

: WIFI โรงเรียนละ 7,200 บ.
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81 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามซาบซ้ึง  - จ านวนนกัเรียนที่ 61,900            61,900            61,900            ผลสัมฤทธิ์  - นกัเรียนซาบซ้ึงใน กองการศึกษา/

การเรียนรู้กลุ่มสาระการ ในคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกใน เข้าร่วมกจิกรรม (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) การเรียน คุณค่า อารมณ์ ความ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

เรียนรู้ศิลปะ ส่ิงที่ดีงาม ไพเราะ นา่ร่ืนรมย์ จ านวน 384 คน ของ รู้สึกที่ดีงาม จนเปน็

พฒันาฝึกฝนจนเปน็นสัิย นกัเรียน กจินสัิย

 - เพื่อใหม้วีัสดุอปุกรณ์ศิลปะ สูงขึ้น  - โรงเรียนมวีัสดุ

ดนตรี/นาฏศิลปแ์ละเคร่ือง อปุกรณ์ในด้านศิลปะ

แต่งกายประกอบการแสดง ประกอบการแสดงครบ

 - เพื่อซ่อมแซมอปุกรณ์ดนตรี  - อปุกณ์ดนตรีใช้งาน

ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้ตามปกติ

82 โครงการจัดซ้ือหนงัสือเรียน  - เพื่อจัดซ้ือหนงัสือเรียนให้  - นกัเรียนระดับชั้น 223,366           230,000           240,000           จ านวน  - นกัเรียนมหีนงัสือเรียน กองการศึกษา/

นกัเรียนทกุคน ประถมศึกษาปทีี่ 6 และ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) นกัเรียน และแบบฝึกทกัษะครบ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

 - เพื่อจัดซ้ือหนงัสือแบบฝึก นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ที่ได้รับ ทกุกลุ่มสาระการเรียน

ทกัษะใหน้กัเรียนทกุคน ปทีี่ 3 หนงัสือ ทกุคน

เรียน
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83 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามเปน็  - นกัเรียนเข้าร่วม 165,000           165,000           165,000           นกัเรียนมี  - นกัเรียนมคีวามเปน็ กองการศึกษา/

การเรียนรู้กลุ่มสาระ มนษุย์ที่สมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย โครงการไมน่อ้ยกว่า (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ผลสัมฤทธิ์ มนษุย์ที่สมบรูณ์ทั้งด้าน ร.ร.เทศบาลพนาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปญัญา ร้อยละ 90 การเรียน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์

 - เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนมร่ีางกาย สูงขึ้น สังคม สติปญัญา

และจิตใจที่เข้มแข็ง ด ารงชีวิต  - นกัเรียนมร่ีางกาย

อยู่ในครอบครัวและสังคมอย่าง จิตใจที่เข้มแข็งด ารง

เปน็สุข ชีวิตอยู่ในครอบครัว

 - เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน า และสังคมอย่างเปน็สุข

ความรู้สู่ชุมชนเพื่อการปฏบิติั  - นกัเรียนน าความรู้

ทางสุขภาพที่ถูกต้อง เกี่ยวกบัสุขภาพสู่ชุมชนได้

84 โครงการเงินอดุหนนุส าหรับ  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนใน  - นกัเรียนในโรงเรียน/ 193,000           193,000           193,000           จ านวน  - นกัเรียนที่มผีลการ กองการศึกษา

ส่งเสริมศักยภาพการ โรงเรียน/วิทยาลัย สังกดั อปท. วิทยาลัย สังกดั อปท. (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) นกัเรียน เรียนดีแต่บดิา/มารดา/

จัดการศึกษาของทอ้งถิ่น ที่บดิา มารดาและผู้ปกครองที่มี ที่บดิา/มารดา/ ที่ได้รับ ผู้ปกครอง มรีายได้

(ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับ รายได้นอ้ย ผลการเรียนดีมทีนุ ผู้ปกครองที่มรีายได้ ค่าปจัจัย นอ้ยได้รับทนุการศึกษา

นกัเรียนยากจน) การศึกษา ไมเ่กนิ 40,000 บาท/ป ี พื้นฐาน
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85 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์  - เพื่อใหม้คีรุภณัฑ์ที่ช ารุด  - ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 50,000            50,000            50,000            ร้อยละ  - นกัเรียนมคีวามเปน็ กองการศึกษา/

ในสถานศึกษา กลับมาใช้ได้ดีเหมอืนเดิม ในสถานศึกษาใน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ของ มนษุย์ที่สมบรูณ์ทั้งด้าน ร.ร.เทศบาลพนาฯ

 - เพื่อใหม้คีรุภณัฑ์เพยีงพอ สังกดัเทศบาลต าบล ครุภณัฑ์ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์

ต่อการใช้งานและความต้องการ พนา จ านวน 3 แหง่ ที่ได้รับ สังคม สติปญัญา

ของโรงเรียน การ  - นกัเรียนมร่ีางกาย

 - เพื่อพฒันากจิกรรมการเรียน ซ่อมแซม จิตใจที่เข้มแข็งด ารง

การสอนของครูใหม้ปีระสิทธิภาพ ชีวิตอยู่ในครอบครัว

 - เพื่อใหค้รูและนกัเรียนมกีาร และสังคมอย่างเปน็สุข

พฒันาตนเอง สามารถสร้าง  - นกัเรียนน าความรู้

องค์ความรู้ใหมท่ี่หลากหลาย เกี่ยวกบัสุขภาพสู่ชุมชน

ได้

86 โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  - เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก  - จ้างผู้ดูแลเด็ก 112,800           112,800           112,800           อตัรา  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

คุณภาพ มผู้ีดูแลเด็กเพยีงพอต่อจ านวน ต าแหนง่ พนกังานจ้าง- (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลต าบลพนามี

เด็กที่เพิ่มขึ้นในศูนย์พฒันา ตามภารกจิ จ านวน ต่อนกัเรียน ผู้ดูแลเด็กเพิ่มขึ้น

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา 1 อตัรา ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

การศึกษา
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งบประมาณและที่มา



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

87 โครงการนเิทศภายใน  - เพื่อพฒันากจิกรรมการเรียน  - นกัเรียน จ านวน 10,000            10,000            10,000            ผลสัมฤทธิ์  - กจิกรรมการเรียน กองการศึกษา/

โรงเรียน การสอนของครูใหม้ปีระสิทธิภาพ 15 หอ้ง ได้รับการ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) การเรียน การสอนของครูมี ร.ร.เทศบาลพนาฯ

 - เพื่อใหค้รูและนกัเรียนมกีาร นเิทศภายใน การสอน ประสิทธิภาพมากขึ้น

พฒันาตนเอง สามารถสร้าง เพิ่มขึ้น  - ครูและนกัเรียนมี

องค์ความรู้ใหมท่ี่หลากหลาย การพฒันาตนเอง

และสร้างองค์ความรู้

ใหมไ่ด้หลากหลาย

88 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อพฒันาการเรียนรู้ทกุกลุ่ม  - นกัเรียนระดับชั้น 30,000            30,000            30,000            ผลการ  - นกัเรียนมผีลสอบ กองการศึกษา/

ผู้เรียน สาระการเรียนรู้ ประถมศึกษาปทีี่ 6 และ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) สอบ O-NET สูงขึ้นในทกุกลุ่ม ร.ร.เทศบาลพนาฯ

 - เพื่อเตรียมการสอบ O-NET นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา O-NET สาระการเรียนรู้

ใหม้ผีลสอบสูงขึ้นทกุกลุ่มสาระ ปทีี่ 3 เพิ่มขึ้น

การเรียนรู้

89 โครงการปอูงกนัและแกไ้ข  - เพื่อเปน็การส่งเสริมให้  - นกัเรียนและเยาวชน 30,000            30,000            30,000            การแพร่  - นกัเรียนและเยาวชน กองการศึกษา/

ปญัหายาเสพติด นกัเรียนและเยาวชนหา่งไกล ในเขตบริการของ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ระบาด ไมไ่ปเกี่ยวข้องกบั ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ยาเสพติด โรงเรียน จ านวนเด็ก ของยา ยาเสพติด

 - เพื่อใหรู้้และทราบถึงโทษ เข้าร่วมกจิกรรม เสพติด

ของยาเสพติดและวิธีปอูงกนั 100 คน ลดลง

129

งบประมาณและที่มา



     2.7  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมใหป้ระชาชนไดร้ับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชวีิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้/  -  เพื่อใหป้ระชาชนได้ศึกษาหา  - จัดซ้ือหนงัสือพมิพ,์ 30,000 30,000 30,000 จ านวน  -  ประชาชนได้รับความรู้ กองการศึกษา

การอา่นในชุมชน ความรู้  รับทราบข้อมลูข่าวสาร วารสาร, หนงัสือที่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาชน ข้อมลูข่าวสารมากขึ้น

 -  เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใช้ เปน็ประโยชนอ์ื่น ๆ ที่ได้รับ  -  ประชาชนรู้จักใช้เวลา

เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ ใหก้บัชุมชนทั้ง ข่าวสาร ว่างใหเ้กดิประโยชน์

5 ชุมชน ในเขต จาก

เทศบาลต าบลพนา หนงัสือ

ต่าง ๆ

2 โครงการพฒันาศูนย์การเรียนรู้  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้  - จัดหาส่ือวัสดุอปุกรณ์ 200,000 200,000 200,000 จ านวน  - ประชาชนได้ศึกษา กองการศึกษา

 ICT (ศาลาสร้างสุข) ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อการศึกษา ค้นค้วา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้มาใช้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

 - เพื่อเปดิโลกทรรศนแ์หง่ เช่น หนงัสือ คอมพวิเตอร์ บริการ  - ประชาชนมกีารศึกษา 

การเรียนรู้ยกระดับการศึกษา โทรทศัน ์หนงัสือพมิพ์ เพิ่มขึ้น มคุีณภาพชีวิตที่ดี

พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ

 - จัดซ้ือครุภณัฑ์การ

ศึกษา
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     2.7  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมใหป้ระชาชนไดร้ับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชวีิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ  - เพื่อใช้เปน็สถานที่กอ่สร้าง  - ซ้ือที่ดินจ านวน  - 1,000,000  - อาคาร  - มสีถานที่กอ่สร้าง กองการศึกษา

ปลูกสร้างอาคารส าหรับ อาคารเพื่อการศึกษา 1 แปลง (เงินอดุหนนุ) ส าหรับ อาคารเพื่อการศึกษา

การศึกษา  - เพื่อใหม้สีถานที่ศึกษาค้นคว้า การศึกษา  - มสีถานที่ในการศึกษา

หาความรู้  ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ค้นคว้าหาความรู้ และ

ส าหรับเด็ก เยาวชน และ ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ

ประชาชนทั่วไป

4 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อใช้เปน็สถานที่รวบรวม  - ปรับปรุงอาคาร 100,000 100,000 100,000 มพีื้นที่  - มแีหล่งเรียนรู้ในชุมชน กองการศึกษา

ที่ท าการชุมชนเปน็ศูนย์การ ข้อมลูพื้นฐานชุมชน ภมูปิญัญา ที่ท าการชุมชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ในการใช้  - ประชาชนได้ศึกษา 

เรียนรู้ของชุมชน ทอ้งถิ่น ประโยชน์ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

 - เปน็แหล่งเรียนรู้ของคน เพิ่มขึ้น

ในชุมชน

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  - เพื่อนส่งเสริมใหป้ระชาชน  - จ้างเจ้าหนา้ที่โครงการ 250,000 300,000 300,000 จ านวน  - ประชาชนได้ศึกษา กองการศึกษา

สู่โลกกว้าง ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดย 3 คน ประจ าศูนย์ ICT (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้มาใช้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ  - มคีวามรอบรู้มากขึ้นและ

ที่ทนัสมยั เพิ่มขึ้น ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใช้

เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์
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     2.7  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมใหป้ระชาชนไดร้ับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชวีิต (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  - เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม  - ต่อเติมอาคารเรียน 200,000 200,000 200,000 มพีื้นที่  - อาคารเรียนมสีภาพที่ดี กองการศึกษา

อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล- อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาลพนา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) อาคารใช้ ใช้งานได้

พนา (สามคัคีวิทยา) พนา (สามคัคีวิทยา) ใหม้สีภาพ  (สามคัคีวิทยา) ประโยชน์  - เกดิความปลอดภยัใน

ที่ใช้งานได้ เพิ่มขึ้น การใช้อาคารเรียน

 - เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั

ในการใช้สถานที่

7 โครงการจ้างเด็กนกัเรียน  - เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน นกัศึกษา  - เด็กนกัเรียน 30,000 30,000 30,000 รายได้  - เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ส านกัปลัด

นกัศึกษาช่วงปดิภาคเรียน ได้เรียนรู้และรู้จักรับผิดชอบ นกัศึกษา จ านวน 2 คน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) พเิศษ มคีวามรู้และรับผิดชอบ

ตนเอง ระหว่าง ตนเอง

 - เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน นกัศึกษา เรียน  - เด็กนกัเรียน นกัศึกษา

มรีายได้ระหว่างเรียนและ มรีายได้ระหว่างเรียน

แบง่เบาภาระผู้ปกครอง
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     2.8  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมเดก็ และเยาวชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกจิกรรมวันเด็ก  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้  - เด็กนกัเรียนในเขต 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  -  เด็กได้แสดงออกใน กองการศึกษา

แหง่ชาติ แสดงออก และนอกเขตเทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ทางที่ถูกต้อง เปน็พื้นฐาน

 -  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ ต าบลพนา พงึพอใจ ที่ดีในการที่จะกา้วเปน็

ใหก้บัเด็ก ผู้มาร่วม ผู้ใหญ่ต่อไป

งาน

2 โครงการส่งเสริม /สนบัสนนุการ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชนไ  - ส่งเสริม/สนบัสนนุ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  - เด็ก เยาวชนได้แสดง กองการศึกษา 

จัดกจิกรรมของกลุ่มพฒันาเด็ก ได้ท ากจิกรรมสาธารณะประโชน์ กจิกรรมของกลุ่ม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของเด็ก ออกและได้ท ากจิกรรมที่

เยาวชน เทศบาลต าบลพนา  - เพื่อส่งเสริมบทบาทของเด็ก พฒันาเด็ก เยาวชน เยาวชน เปน็ประโยชนส่์วนรวม

เยาวชนเพื่อสังคม ส่วนรวม ที่ร่วม

กจิกรรม

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

TO  BE  NUMBER  ONE ไกลยาเสพติดและอบายมขุ อ าเภอพนา จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ระบาด หา่งไกลยาเสพติดและ

 - เพื่อใช้เวลาว่างใหเ้กดิ 50 คน 80,000 80,000 80,000 ของ อบายมขุ

ประโยชน์ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ยาเสพติด  - ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ

 - เพื่อสนองเปน็แนวทางตาม ลดลง ประโยชนแ์ละมสุีขภาพจิต

พระราชด าริในทลูกระหมอ่ม ที่ดี

หญิงอบุลรัตนราชกญัญา-

สิริวัฒนาพรรณวดี
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     2.8  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมเดก็ และเยาวชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการวันเกยีรติยศ  - เพื่อใหน้กัเรียนที่จบชั้น ป.6  - นกัเรียนชั้น ป. 6 100,000 100,000 100,000 ความ  - นกัเรียน ป. 6 และ กองการศึกษา/

และ ม. 3 ได้เข้าร่วมกจิกรรม และ ม. 3 จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ส าเร็จ ม. 3 เข้าร่วมกจิกรรม ร.ร.เทศบาลพนาฯ

วันเกยีรติยศ 78 คน เข้าร่วม ในการ  - นกัเรียนกล้าแสดง

 - เพื่อใหน้กัเรียนกล้าแสดง กจิกรรม จัดกจิกรรม ออกและมคีวามรัก

ออกเกดิความรักและความ ความภาคภมูใิจใน

ภาคภมูใิจในตนเองและสถาบนั ตนเองและสถาบนั
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

ปริวาสกรรม กจิกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม กรรม 9 วัน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้มาร่วม ธรรมค าสอน ไปปฏบิติัใน

ทอ้งถิ่นฮีต 12  คลอง 14 งาน ชีวิตประจ าวัน

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ ปริวาส-  - วัฒนธรรมประเพณี

ศึกษาหลักธรรม ค าสอน และ กรรม ได้รับการสืบทอดต่อไป

น าไปปฏบิติัในชีวิตประจ าวัน

2 โครงการจัดกจิกรรมวัน  - เพื่อส่งเสริมและสืบทอด  - จัดกจิกรรมลดละเลิก 20,000 20,000 20,000 จ านวน  - ประชาชนได้น าหลัก- กองการศึกษา

เข้าพรรษา กจิกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม อบายมขุ รักษาศีล 5 (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้เข้าร่วม ธรรมค าสอน ไปปฏบิติัใน

ทอ้งถิ่นฮีต 12  คลอง 14 ที่วัดพระเหลาเทพนมิติ, กจิกรรม ชีวิตประจ าวัน

 - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน วัดบรูพา และวัดตรีรัฐ-  - วัฒนธรรมประเพณี

เยาวชน ประชาชน ได้ศึกษา ประชาสรรค์ ทอ้งถิ่นได้รับการสืบทอด

หลักธรรม ค าสอน และน าไป ต่อไป

ปฏบิติัในชีวิตประจ าวัน

3 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อส่งเสริมงานประเพณี  - จัดงานประเพณี 30,000 30,000 30,000 จ านวน  - ประเพณีทอ้งถิ่นได้รับ กองการศึกษา

บญุเดือนสาม (นมสัการองค์ ทอ้งถิ่น บญุเดือนสาม จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ผู้เข้าร่วม การสืบทอดต่อไป

พระเหลาเทพนมิติ)  - เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม 3 วัน ณ วัดพระเหลา- กจิกรรม  - ประชาชนทั่วไปได้ท า

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี เทพนมิติ บญุและมจีิตใจที่ดีงาม

คุณธรรม และจริยธรรม
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     2.9  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสบืทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดงานวันออกพรรษา  - เพื่อส่งเสริมและสืบทอด  - จัดงานวันออกพรรษา 20,000            20,000            20,000            ร้อยละ  - ประชาชนได้ท าบญุ กองการศึกษา

กจิกรรมทางศาสนา ณ วัดบรูพา 1 วัน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ฟงัธรรม และสร้างความ

 -  เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีใน พงึพอใจ สามคัคีในชุมชน

ชุมชน ในการ  - วัฒนธรรมประเพณี

 - เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอนัดีงาม จัดงาน ทอ้งถิ่นได้รับการสืบทอด

ของทอ้งถิ่น ฮีต 12 ครอง 14 ต่อไป

5 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  - จัดงานประเพณี 130,000           130,000           130,000           ร้อยละ วัฒนธรรมประเพณีของ กองการศึกษา

บญุบั้งไฟ (บญุเดือนหก) ของทอ้งถิ่น บญุบั้งไฟ (บญุเดือนหก) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ทอ้งถิ่นได้รับการสืบทอด

อ าเภอพนา  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ ปลีะ 1 คร้ัง พงึพอใจ ต่อไป

สนกุสนานร่ืนเริง ในการ  - ประชาชนมคีวามรัก 

จัดงาน สามคัคีในหมู่คณะ

6 โครงการขอรับเงินอดุหนนุ  -  เพื่อสืบทอดศิลปะวัฒนธรรม  - สนบัสนนุกาชาด 20,000            -                 -                 ระยะ  -  วัฒนธรรมทอ้งถิ่นได้รับ ส านกัปลัด

จัดงานประเพณีฮีตสิบสองและ ใหอ้ยู่คู่กบับตุรหลานต่อไป จังหวัด/ที่ท าการ (เงิน อปท.) เวลา การสืบทอดสู่บตุรหลาน

งานกาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ  - เพื่อสร้างความภาคภมูใิจใน ปกครองจังหวัด ด าเนนิ ต่อไป

ประจ าป ีพ.ศ. 2558 วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น อ านาจเจริญ จ านวน  การเบกิ  -  ประชาชนได้แสดงออก

20,000 บาท จ่าย
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     2.9  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสบืทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดงานสงกรานต์  - เพื่อสืบสานวัฒนธรรม  - จัดงานสงกรานต์ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  - วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

และวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ประเพณีของทอ้งถิ่น และวันผู้สูงอายุ 1  วัน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ ของทอ้งถิ่นได้รับการ

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ พงึพอใจ สืบทอดต่อไป

นกึถึงบญุคุณผู้สูงอายุ ผู้มาร่วม  - มนีกัทอ่งเที่ยวเพิ่ม

 - เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวใน งาน มากขึ้น

ทอ้งถิ่น  - ผู้สูงอายุมขีวัญและ

ก าลังใจที่ดี

8 โครงการท าบญุตักบาตร  - เพื่อเปน็การเถลิงศก  - จัดงานวันขึ้นปใีหม่ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  - วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

เนื่องในวันขึ้นปใีหม่ พทุธศักราชใหม่ 1 วัน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ อนัดีงามได้รับการสืบทอด

 - เพื่อเปน็การสืบสาน พงึพอใจ ต่อไป

วัฒนธรรมประเพณีอนัดีงาม ผู้มาร่วม  - ประชาชนในทอ้งถิ่นได้

ของไทยไว้ งาน ร่วมกนัท าบญุตักบาตร

เพื่อเปน็สิริมงคล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการถ่ายทอดภมูปิญัญา  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ  - เด็กและเยาวชน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  - เด็กและเยาวชนได้ กองการศึกษา

ทอ้งถิ่น จากผู้สูงอายุสู่เด็ก เยาวชนได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ เรียนรู้และเข้าใจ เกดิ

และเยาวชน และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จ านวน 40 คน พงึพอใจ ความภาคภมูใิจและ

 - เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนเกดิ ผู้มาร่วม หวงแหนร่วมอนรัุกษ์

ความภาคภมูใิจในทอ้งถิ่น งาน ฟื้นฟแูละสืบทอดภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่น

10 โครงการจัดงานวันวิสาขบชูา  - เพื่อส่งเสริมและท านบุ ารุง  - จัดกจิกรรมเนื่องใน 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  - พระพทุธศาสนาได้รับ กองการศึกษา

พระพทุธศาสนา วันวิสาขบชูา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ การท านบุ ารุง

 - เพื่อใหพ้นกังานเทศบาล  1. ท าบญุตักบาตร พงึพอใจ  - ประชาชนได้ท าบญุ

ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง  2. ลด ละ เลิกอบายมขุ ผู้มาร่วม ตักบาตร

ได้ท าบญุตักบาตร ปล่อยสัตว์ และงดเว้นจากการ งาน

 และลด ละ เลิก อบายมขุ ฆา่สัตว์

 3. ปล่อยสัตว์ต่าง ๆ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการจัดงานประกวด  - เพื่อเปน็การอนรัุกษก์ารแสดง  - ประกวดการเส็ง 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม  - การละเล่นพื้นบา้น กองการศึกษา

การเส็งกลองกิ่ง การละเล่นพื้นบา้น กลองกิ่ง ไมน่อ้ยกว่า (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประกวด การเส็งกลองกิ่งยัง

 - เพื่อใหอ้นชุนรุ่นหลังได้รู้จัก 10 คู่ เพิ่มขึ้น ได้รับความนยิมใน

และได้สืบทอดการละเล่น ทกุปี ปจัจุบนั

พื้นบา้นใหค้งอยู่ต่อไป  - เยาวชนรุ่นใหมไ่ด้

 - เพื่อเปน็การยึดเหนี่ยวจิตใจ รู้จักและได้เล่นสืบทอด

ศูนย์รวมประชาชนในบริเวณวัด มาจนถึงปจัจุบนั

และรู้จักการใหอ้ภยัซ่ึงกนั  - วัดเปน็ศูนย์รวมจิตใจ

และกนั ของประชาชนและ

การปลูกจิตส านกึที่ดี

12 โครงการขอรับเงินอดุหนนุ  - เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าตกแต่ง  - งบประมาณ 25,000 -                 -                 ระยะ  - ขบวนแห/่ขบวน กองการศึกษา

การจัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ ขบวนแห/่ขบวนฟอูน สนบัสนนุ จ านวน (เงิน อปท.) เวลา ฟอูนร ามคีวามสวยงาม

ประจ าป ี2559 ของ  - เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าประชาสัมพนัธ์ 25,000 บาท การ และปราณีต

คณะกรรมการหมู่บา้น การจัดงาน เบกิจ่าย  - ขบวนแห/่ขบวน

(ชุมชนเมอืงพนานต์) หมู่ที่ 1 ฟอูนร า เปน็ที่รู้จักและ

ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา เปน็ที่ประทบัใจแก่

จังหวัดอ านาจเจริญ ผู้พบเหน็ทั่วไป
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13 โครงการขอรับเงินอดุหนนุ  - เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าตกแต่ง  - งบประมาณ 25,000 -                 -                 ระยะ  - ขบวนแห/่ขบวน กองการศึกษา

การจัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ ขบวนแห/่ขบวนฟอูน สนบัสนนุ จ านวน (เงิน อปท.) เวลา ฟอูนร ามคีวามสวยงาม

ประจ าป ี2559 ของ  - เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าประชาสัมพนัธ์ 25,000 บาท การ และปราณีต

คณะกรรมการหมู่บา้น การจัดงาน เบกิจ่าย  - ขบวนแห/่ขบวน

(ชุมชนพระเหลาพฒันา) หมู่ที่ 1 ฟอูนร า เปน็ที่รู้จักและ

ต าบลพนา อ าเภอพนา เปน็ที่ประทบัใจแก่

จังหวัดอ านาจเจริญ ผู้พบเหน็ทั่วไป

14 โครงการขอรับเงินอดุหนนุ  - เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าตกแต่ง  - งบประมาณ 25,000 -                 -                 ระยะ  - ขบวนแห/่ขบวน กองการศึกษา

การจัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ ขบวนแห/่ขบวนฟอูน สนบัสนนุ จ านวน (เงิน อปท.) เวลา ฟอูนร ามคีวามสวยงาม

ประจ าป ี2559 ของ  - เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าประชาสัมพนัธ์ 25,000 บาท การ และปราณีต

คณะกรรมการหมู่บา้น การจัดงาน เบกิจ่าย  - ขบวนแห/่ขบวน

(ชุมชนตลาดสด) หมู่ที่ 7 ฟอูนร า เปน็ที่รู้จักและ

ต าบลพนา อ าเภอพนา เปน็ที่ประทบัใจแก่

จังหวัดอ านาจเจริญ ผู้พบเหน็ทั่วไป
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งบประมาณและที่มา



     2.9  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสบืทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการขอรับเงินอดุหนนุ  - เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าตกแต่ง  - งบประมาณ 25,000 -                 -                 ระยะ  - ขบวนแห/่ขบวน กองการศึกษา

การจัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ ขบวนแห/่ขบวนฟอูน สนบัสนนุ จ านวน (เงิน อปท.) เวลา ฟอูนร ามคีวามสวยงาม

ประจ าป ี2559 ของ  - เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าประชาสัมพนัธ์ 25,000 บาท การ และปราณีต

คณะกรรมการหมู่บา้น การจัดงาน เบกิจ่าย  - ขบวนแห/่ขบวน

(ชุมชนเทพนมิติ) หมู่ที่ 8 ฟอูนร า เปน็ที่รู้จักและ

ต าบลพนา อ าเภอพนา เปน็ที่ประทบัใจแก่

จังหวัดอ านาจเจริญ ผู้พบเหน็ทั่วไป

16 โครงการขอรับเงินอดุหนนุ  - เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าตกแต่ง  - งบประมาณ 25,000 -                 -                 ระยะ  - ขบวนแห/่ขบวน กองการศึกษา

การจัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ ขบวนแห/่ขบวนฟอูน สนบัสนนุ จ านวน (เงิน อปท.) เวลา ฟอูนร ามคีวามสวยงาม

ประจ าป ี2559 ของ  - เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าประชาสัมพนัธ์ 25,000 บาท การ และปราณีต

คณะกรรมการหมู่บา้น การจัดงาน เบกิจ่าย  - ขบวนแห/่ขบวน

(ชุมชนบรูพาพฒันา) หมู่ที่ 9 ฟอูนร า เปน็ที่รู้จักและ

ต าบลพนา อ าเภอพนา เปน็ที่ประทบัใจแก่

จังหวัดอ านาจเจริญ ผู้พบเหน็ทั่วไป
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งบประมาณและที่มา



     2.9  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสบืทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการจัดงานย้อนต านาน  - เพื่อเปน็การจัดการแสดง  - ชุมชนทั้ง 5 ชุมชน 200,000 -                 -                 ร้อยละ  - ผลงานเปน็ที่ประจักษ์ กองการศึกษา

ทศวรรษแหง่ความร่วมมอื นทิรรศการผลงานต่าง ๆ ร่วมกจิกรรมของ (เงิน อปท.) ของความ เหน็เด่นชัดแกผู้่พบเหน็

สู่การเปล่ียนแปลงที่รุ่งเรือง  - เพื่อเปน็การจัดการแสดง โครงการ พงึพอใจ  - เร่ืองราวดี ๆ ในอดีต

ยั่งยืนคืนความสุขชาว บอกเล่าเร่ืองราวในอดีตผสาน ผู้มาร่วม ของเทศบาลยังอยู่ใน

เมอืงพนา ประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิ่น งาน ความทรงจ าและได้รับ

อสีาน พฒันาเร่ือยมาจนถึง

 - เพื่อเปน็การจัดการแข่งขัน ปจัจุบนั

กฬีาและการละเล่นพื้นบา้น  - ทกุชุมชนได้แสดง

ฯลฯ ออกถึงความสามารถ

ของตนเอง ฯลฯ

18 โครงการจัดงานสมโภช  - เพื่อเปน็การบวงสรวง  - จัดงานพธิีสมโภช 100,000 100,000 10,000 ร้อยละ  - ศาลหลักเมอืงเปน็ กองการศึกษา

ศาลหลักเมอืง ศาลหลักเมอืงใหเ้ปน็ที่ศักด์ิสิทธิ์ ศาลหลักเมอืง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ สถานที่ศักด์ิสิทธิแ์ละ

และเคารพสักการะกราบไหว้ ปลีะ 1 คร้ัง พงึพอใจ เคารพกราบไหว้ของ

ของประชาชนทั่วไป ผู้มาร่วม ประชาชนทั่วไป

 - เพื่อเปน็ที่ยึดเหนี่ยวและ งาน  - มสีถานที่ยึดเหนี่ยว

ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จิตใจของประชาชน

ทั่วไป  - มคีวามเปน็สิริมงคล

 - เพื่อความเปน็สิริมงคลและ และประเพณีได้รับการ

รักษาประเพณีอนัดีงามไว้ สืบทอดต่ไป
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งบประมาณและที่มา



     2.9  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสบืทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการจัดงานสมโภช  - เพื่อเปน็การบวงสรวง  - จัดงานพธิีสมโภช 100,000 100,000 10,000 ร้อยละ  - ศาลหลักเมอืงเปน็ กองการศึกษา

เจ้าปูุ ศาลเจ้าปูุใหเ้ปน็ที่ศักด์ิสิทธิ์ เจ้าปูุ ปลีะ 1 คร้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ สถานที่ศักด์ิสิทธิแ์ละ

และเคารพสักการะกราบไหว้ พงึพอใจ เคารพกราบไหว้ของ

ของประชาชนทั่วไป ผู้มาร่วม ประชาชนทั่วไป

 - เพื่อเปน็ที่ยึดเหนี่ยวและ งาน  - มสีถานที่ยึดเหนี่ยว

ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และศูนย์รวมจิตใจของ

ทั่วไป ประชาชน

 - เพื่อความเปน็สิริมงคลและ  - มคีวามเปน็สิริมงคล

รักษาประเพณีอนัดีงามไว้ และประเพณีได้รับการ

สืบทอดต่ไป
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งบประมาณและที่มา



     2.10  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม และสร้างความตระหนักในสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์และความสามคัคีในชมุชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานเฉลิม  - เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ  - จัดงาน 5  ธันวา 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  - ประชาชนได้แสดงออก ส านกัปลัด

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

พระเจ้าอยู่หวัฯ  - เพื่อเปน็การกล่อมเกลาจิตใจ พงึพอใจ  - เกดิความมั่นคงในชาติ

(5 ธันวา มหาราช) และปลูกจิตส านกึความภมูใิจ ใน ผู้มาร่วม  - เกดิความสามคัคีง

ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ งาน ปรองดอง

2 โครงการจัดงานเฉลิม  - เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ  - จัดงาน 12  สิงหา 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  - ประชาชนได้แสดงออก ส านกัปลัด

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

พระบรมราชินนีาถ  - เพื่อเปน็การกล่อมเกลาจิตใจ พงึพอใจ  - เกดิความมั่นคงในชาติ

(12 สิงหา มหาราชินี) และปลูกจิตส านกึความภมูใิจ ใน ผู้มาร่วม  - เกดิความสามคัคี

ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ งาน ปรองดอง

3 โครงการจัดซ้ือธงชาติ,  - เพื่อใช้เปน็เคร่ืองสักการะบชูา  - ธงชาติ ธงตรา 100,000 100,000 100,000 จ านวน  - ได้แสดงออกถึงความ ส านกัปลัด

ธงเฉลิมพระเกยีรติ,  - เพื่อแสดงถึงความจงรักภกัดี สัญลักษณ์ ฯลฯ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ธงฯ ที่ จงรักภกัดีต่อสถาบนั

วัสดุอปุกรณ์อื่น ๆ ในงาน ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ ประดับสถานที่ส าคัญ น าไป พระมหากษตัริย์

พธิีส าคัญ จ านวน 200 ผืน ประดับ  - มเีคร่ืองสักการะไว้บชูา
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งบประมาณและที่มา



     2.10  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม และสร้างความตระหนักในสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์และความสามคัคีในชมุชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดงานวันปยิมหาราช  - เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ  - จัดงานวันปยิมหาราช 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  - ประชาชนได้แสดงออก ส านกัปลัด

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

สงบ สันติ สมานฉันท)์  - เพื่อเปน็การกล่อมเกลาจิตใจ  - ประชาชนเข้าร่วม พงึพอใจ  - เกดิความมั่นคงในชาติ

และปลูกจิตส านกึความภมูใิจ ใน โครงการประมาณ ผู้มาร่วม  - เกดิความสามคัคี

ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ 300 คน งาน ปรองดอง

 - เพื่อร าลึกถึงคุณงามความดี

ของสมเด็จพระปยิะมหาราช

5 โครงการจัดกจิกรรมอบรม  - เพื่อเปน็การนอ้มร าลึกถึง  - ประชาชนในเขต 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  - ประชาชนและบคุลากร กองการศึกษา

ลูกเสือไทย/ลูกเสือชาวบา้น ผู้กอ่ต้ังลูกเสือไทย เทศบาลและบคุลากรใน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ในสังกดัเทศบาลได้

 - เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ สังกดัเทศบาลต าบลพนา ประชาชน สดงออกถึงความจงรักภกัดี

สถาบนัพระมหากษตัริย์ ที่เข้ารับการฝึกอบรม ที่ร่วมงาน ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

 - เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม ลูกเสือจ านวน 100 คน เกดิความ  - เสียสละเพื่อประโยชน์

รู้จักการเสียสละ การใหอ้ภยั นอ้มร าลึก ส่วนรวม รู้จักการใหอ้ภยั

การมรีะเบยีบวินยั ช่วยเหลือ รักชาติ เคารพกฎระเบยีบวินยัเกดิ

หมู่มวลมนษุยชนด้วยกนั และตระ- ความสามคัคีในหมู่คณะ

หนกัใน และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

ความเปน็

ไทย
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     2.10  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม และสร้างความตระหนักในสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์และความสามคัคีในชมุชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดกจิกรรมส่งเสริม  - เพื่อใหเ้กดิความรัก  - จัดกจิกรรมรณรงค์ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  - เกดิความรักสมคัร- ส านกัปลัด

ปกปอูงสถาบนัของชาติ สมคัรสมาน สามคัคีในความ โดยใหป้ระชาชนมี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ สมานสามคัคีในความเปน็

เปน็ชาติไทยที่มสีถาบนั ส่วนร่วม พงึพอใจ ชาติไทยที่มสีถาบนั

พระมหากษตัริย์เปน็ศูนย์รวมใจ  - จัดอบรม อสป. ผู้มาร่วม พระมหากษตัริย์ เปน็ศูนย์

 - เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเมอืง งาน รวมจิตใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจ

การปกครองในระบอบประชา- และคงอยู่คู่ชาติไทยฯ

ธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์  - ประชาชนมคีวามรู้

เปน็ประมขุ เกี่ยวกบัการเมอืงการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริย์ เปน็

ประมขุได้อย่างถูกต้อง

7 โครงการชุมนมุลูกเสือ  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่ง  - ลูกเสือ เนตรนารี 40,000  -  - ระยะ  - ลูกเสือ เนตรนารี และ กองการศึกษา

ทอ้งถิ่นไทยแหง่ชาติ ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ยุวกาชาดพร้อมผู้ก ากบั (เงินอดุหนนุ) เวลา ยุวกาชาดได้มปีระสบการณ์

เข้าร่วมโครงการชุมนมุลูกเสือ ลูกเสือ ได้เข้าร่วม การ ในการเข้าร่วมการชุมนมุ

ทอ้งถิ่นไทยแหง่ชาติ ประจ าปี โครงการชุมนมุลูกเสือ เบกิจ่าย และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2559 ทอ้งถิ่นไทยแหง่ชาติ ประสบการณ์ต่าง ๆ จาก

การเข้าร่วมการประชุม
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