
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหผู้์สูงอายุ  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ  - ผู้สูงอายุในป ี2557 267,600        267,600       267,600         - ผู้สูงอายุมีขวญัและ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุใหม้ีสุขภาพดี เหมาะสม มีจ านวน 223 คน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ก าลังใจ สามารถพึ่งตนเอง

ตามวยั ไม่เปน็ภาระแก่ครอบครัว  - สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ ได้ในระดับหนึ่ง

และสังคม เพิ่มในอัตรา 100 บาท/

คน/เดือน

2 โครงการสงเคราะหค์นพกิาร  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและ ผู้พกิารในป ี2557 37,200          37,200         37,200           - ผู้พกิารมีขวญัและ ส านักปลัด

จิตใจของผู้พกิารใหม้ีสุขภาพดี จ านวน 31  คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.)  ก าลังใจสามารถพึ่งตนเอง

 - เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระ  - สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ ระดัได้ในบหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจประกอบอาชีพได้ เพิ่มในอัตรา 100 บาท/  - สามารถบรรเทาความ

/คน/เดือน เดือนร้อน ที่ไม่อาจประกอบ

 - จัดสวสัดิการอื่นๆ อาชีพได้

3 โครงการสงเคราะหผู้์ปวุยเอดส์  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและ ผู้ปวุยเอดส์ ในป ี2557 28,800          28,800         28,800           -  ผู้ปวุยเอดส์มีขวญัและ ส านักปลัด

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

 - เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระ  - สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ ได้ในระดับหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจประกอบอาชีพได้ เพิ่มในอัตรา 600 บาท/  -สามารถบรรเทาความ

  2.1  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห ์และสรา้งสวัสดิการสังคมใหแ้ก่เด็ก, สตรผู้ีสูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส,์ ผู้ยากไร ้และผู้ด้อยโอกาส

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี (พ.ศ.  2558 - 2560)

เทศบาลต าบลพนา

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

คน/เดือน 4 ราย เดือนร้อน ที่ไม่อาจประกอบ

อาชีพได้

4 โครงการสนับสนุนกลุ่มองค์กร  - เพื่อใหก้ารสนับสนุนหน่วยงาน สนับสนุน กลุ่ม/องค์กร 30,000          30,000         30,000           - ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ภาครัฐหรือองค์กรเอกชน ในภารกิจ มูลนิธ/ิสมาคม ในการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สวสัดิการที่ดี สามารถ

ในการสังคมสงเคราะหแ์ละ การสังคมสงเคราะห ์และการจัด จัดสวสัดิการ/สังคม ช่วยเหลือกันได้กันได้

การจัดสวสัดิการใหแ้ก่ สวสัดิการใหแ้ก่ประชาชน สงเคราะห ์เช่น  - ชุมชนมีความเข้มแข็ง

ประชาชน กองบญุสัจจะ, สามารถพึ่งตนเองได้

สมาคมผู้สูงอายุ ฯลฯ

5 โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยใหแ้ก่  - เพื่อใหป้ระชาชนที่ยากจนได้มี  - ก่อสร้างปรับปรุง 50,000          50,000         50,000           - ประชาชนที่ยากจนได้มี ส านักปลัด

ผู้สูงอาย/ุผู้ยากไร้  ที่พกัอาศัย ซ่อมแซมบา้นใหใ้ช้การ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ที่พกัอาศัยที่ปลอดภยั 

 - เพื่อเปน็ขวญัและก าลังใจใหแ้ก่ ได้ดี มีคุณภาพชีวติที่ดี

ประชาชนที่ยากจน

 - เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ

รัฐบาล

6 โครงการส่งเสริม สนับสนุน  - เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติและให้ เด็ก เยาวชน สตรี 20,000          20,000         20,000           - เด็ก เยาวชน สตรี ส านักปลัด

การจัดสวสัดิการหรือจัด ความช่วยเหลือแก่เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้พกิาร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ครอบครัว ผู้พกิาร 

กิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

สตรี ครอบครัว ผู้พกิารและ ทางสังคมใหไ้ด้รับสวสัดิการที่ดี  -จัดกิจกรรมนันทนาการ ใหไ้ด้รับสวสัดิการที่ดี

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  - เพื่อเปน็ช่องทางใหม้ีโอกาสมี  - ฝึกอบรมอาชีพ  - ช่องวา่งทางสังคมลดลง

ส่วนร่วมในสังคม  - จัดหาวสัดุ อุปกรณ์

 - เพื่อเปน็ขวญัและก าลังใจใหแ้ก่ ส่ิงอ านวยความสะดวก



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้พกิาร  - ตรวจสุขภาพ

และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้เหน็  - กิจกรรมการแสดงออก

คุณค่าในตนเอง  - จ้างนักเรียน นักศึกษา

ท างานช่วงปดิเทอม

7 โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหา  - เพื่อส่งเสริมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ  - เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี  50,000          50,000         50,000           - ทกุกลุ่มมีความรู้ความ ส านักปลัด

การต้ังครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น การปอูงกันและแก้ไขปญัหาการ ชมรมสตรี สมาคมสตรี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เข้าใจเกี่ยวกับปญัหาและ

และการติดเชื้อเอดส์ ต้ังครรภก์่อนวยัอันควร องค์กรสตรี ครอบครัว 50,000          50,000         50,000          การแก้ไขการต้ังครรภก์่อน

 - เพื่อสร้างความเข้าใจในกลุ่มเด็ก และประชาชนทั่วไป (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) วยัอันควร

เยาวชน กลุ่มสตรี ครอบครัว ฯลฯ ในเขตเทศบาล  - ปญัหาการต้ังครรภก์่อน

 - เพื่อลดปญัหาในครอบครัว วยัอันควรลดลง

และสังคม

8 โครงการปอูงกันและไขปญัหา  - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี  - เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี  20,000          20,000         20,000           - ทกุกลุ่มมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด

การจัดสวสัดิการหรือจัด ในการพฒันาสังคม ชมรมสตรี สมาคมสตรี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) การพฒันาสังคมในทางที่ดี

กิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน  - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสตรี องค์กรสตรี ครอบครัว 50,000          50,000         50,000           - สตรีและครอบครัวมี

สตรี ครอบครัว ผู้พกิารและ และครอบครัว และประชาชนทั่วไป (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ศักยภาพและภมูิคุ้มกัน

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี ในเขตเทศบาล ในการปอูงกันปญัหาได้

ครอบครัว  ประชาชนทั่วไป ใน ทนัทว่งที

กิจกรรมต่าง ๆ  - การเข้าร่วมกิจกรรม

ทกุ ๆ กิจกรรม

9 โครงการขยาย ส่งเสริม เพิ่ม  - เพื่อประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน  - ประชาชนในชุมชน 50,000          50,000         50,000           - ทกุครัวเรือนในชุมชนเปน็ ส านักปลัด

สมาชิกกองบญุสัจจะสวสัดิการ ในชุมชนที่สนใจสมัครเปน็สมาชิก ทกุครัวเรือนได้สมัคร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สมาชิกกองบญุสัจจถะ



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

ชุมชนเทศบาลต าบลพนา  เพิ่มเติม เปน็สมาชิกครบทกุ สวสัดิการชุมชนเทศบาล

 - เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม หลังครัวเรือน ต าบลพนา

ซ่ึงกันและกัน  - สมาชิกในกลุ่มได้รับ

 - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ การช่วยเหลือและบรรเทา

และอบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิก ความเดือดร้อน

 - สมาชิกทกุคนมีความรู้

และเข้าใจในการเปน็สมาชิก

10 โครงการต าบลน่าอยู่  (สุขภาวะ)  - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของ  - สนับสนุน/ส่งเสริม 300,000         - 21,000,000     - ประชาชน กลุ่มอาชีพ ส านักปลัด

ประชาชนและกลุ่มอาชีพ/ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มอาชีพศูนย/์แหล่ง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ศูนย์แหล่งเรียนรู้ได้แสดง

แหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลต าบลพนา เรียนรู้ในเขตเทศบาล ศักยภาพของชุมชน พร้อม

ต าบลพนา รองรับการศึกษาดูงานจาก

เครือข่ายชุมชนทอ้งถิ่น

น่าอยู่

11 โครงการบา้นสบาย เพื่อยายตา  - เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ  - ปรับปรุงซ่อมแซม 500,000         -  -  - ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

และผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลต าบลพนา ที่พกัอาศัย พื้นที่ใช้สอย (เงินอุดหนุน) สวสัดิการด้านที่พกัอาศัย

ใหไ้ด้รับความสะดวก และมีสุขภาพจิตดี มีความ

และปลอดภยั เปน็อยู่ดีขึ้น

12 โครงการอาสาสมัครดูแล  - เพื่อใหผู้้ดูแลผู้สูงอายุและคนพกิาร  - จ านวน 100 คน 30,000          30,000         30,000           - มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน ส านักปลัด

ผู้สูงอายุและคนพกิาร ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีทศันคติ ประกอบด้วย อาสาสมัคร (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ชุมชนและมีแนวทางปฏบิติั

ที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุและคนพกิาร ดูแลผู้สูงอาย/ุคนพกิาร ในการดูแลผู้สูงอายุและ



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

 - เพื่อใหผู้้สูงอายุและคนพกิารที่ไม่ ในชุมชนหรือผู้ดูแล คนพกิารในระยะยาว

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ใหม้ีผู้ดูแล ผู้สูงอาย/ุคนพกิารใน  - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย/ุ

 - เพื่อใหผู้้สูงอายุและคนพกิาร ครอบครัว (บตุร/หลาน/ คนพกิารได้รับความรู้

สามารถด ารงชีวติในสังคมอย่างมี หรือบคุคลในครอบครัว) ความเข้าใจ มีทศันคติที่ดีใน

ความสุขและสุขภาพชีวติที่ดี จาก 5 ชุมชน จ านวน การดูแลผู้อาย/ุคนพกิารที่

 - เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคม 100 คน เจ็บปวุยในครอบครัว/ชุมชน

ผู้สูงอายุ โดยจัดใหม้ีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอาย/ุคนพกิาร

ในชุมชนและก าหนดแนวทางปฏบิติั สามารถด ารงชีวติในสังคม

ในการดูแลผู้สูงอายุและคนพกิาร ได้อย่างมีความสุขและมี

ในระยะยาว คุณภาพชีวติที่ดี

     2.2  แนวทางการพัฒนา สรา้งความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน จัดระเบยีบชุมชน ปอ้งกัน และแก้ไขปญัหายาเสพติด

1 โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหา  - เพื่อใหเ้ยาวชน/แกนน า/ประชาชน  - อุดหนุน ศพส.อ.พนา 150,000        150,000       150,000         - ประชาชน/เยาวชน/ ส านักปลัด

ยาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจในการปอูงกัน  - จัดกิจกรรมฝึกอบรม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) แกนน า มีความรู้ความเข้าใจ

และแก้ไขปญัหายาเสพติด เยาวชนแกนน า ในการปอูงกันและแก้ไข

 - เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติสร้างภมูิ กลุ่มเส่ียงและประชาชน ปญัหายาเสพติดมากขึ้น

คุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้  - อุดหนุน ศพส.จ.อจ.  - ประชาชน/เยาวชน/

แก่เยาวชนฯ  - จัดกิจกรรมรณรงค์/ แกนน ามีภมูิคุ้มกันทางด้าน

 - เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน คัดกรองในชุมชนและ ร่างกายและจิตใจที่ดี

 - ลดปญัหาการน าเข้ายาเสพติด ในโรงเรียน  - ปญัหายาเสพติดลดลง

ตามแนวชายแดน  - จัดกิจกรรมรณรงค์/  - ชุมชนมีความเข้มแข็ง

 - ลดการแพร่ระบาด, ปญัหาสังคม วนัต่อต้านยาเสพติดโลก
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โดยเฉพาะเยาวชน  - จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์

2 โครงการจัดท าปาูยชื่อเจ้าบา้น  - เพื่อความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย  - จัดท าปาูยชื่อเจ้าบา้น 100,000         -  -  - ชุมชนมีความเปน็ระเบยีบ  กองช่าง 

และเลขที่บา้นในเขตเทศบาล ของชุมชน และเลขที่บา้น (เงิน อปท.) เรียบร้อย

 - เพื่อความสะดวกในการติดต่อ ทกุครัวเรือน  - การติดต่อส่ือสาร/

ส่ือสาร/ประสานงานกับชุมชน ประสานงานมีความสะดวก 

คล่องตัว

3 โครงการปอูงกันสาธารณภยัและ  - เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัใน สนับสนุนภารกิจ 200,000        200,000       200,000         -บรรเทาความเดือดร้อน ส านักปลัด

ลดปญัหาอุบติัภยัในเขตเทศบาล ชีวติและทรัพย์สินของประชาชน ของสมาชิก อปพร. (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) จากเหตุสาธารณภยั

ต าบลพนา  - เพื่อสนับสนุนภารกิจของชมรม  - ฝากบา้นไวก้ับ อปพร.  - ประชาชนมีความปลอด

อปพร.ในการใหบ้ริการประชาชน  - อาสาทอ่งเที่ยว ภยัในชีวติและทรัพย์สิน

 - เพื่อรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่  - สายตรวจจักรยาน มากขึ้น

นักทอ่งเที่ยว และอาสาจราจร  - อปพร.มีศักยภาพในการ

 - เพื่อลดอุบติัเหตุการจราจร - ต้ังด่านตรวจในช่วง ช่วยเหลือประชาชน

ทางถนน เทศกาล

4 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่  - เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจในการ  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 10,000          10,000         10,000           - เด็ก เยาวชนและ ส านักปลัด

เด็ก  เยาวชนและประชาชน ปอูงกันภยัแก่เด็ก เยาวชนและ แก่เด็ก  เยาวชนและ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาคมมีความรู้ความ

ในการปอูงกันและบรรเทา- ประชาชน ประชาชน เข้าใจในสาธารณภยัมากขึ้น

สาธารณภยั  - เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชน  - จัดกิจกรรมรณรงค์  - มีความปลอดภยัในชีวติ

ตระหนักถึงสาธารณภยัที่เกิดขึ้น ขับขี่ปลอดภยั ทรัพย์สิน

5  โครงการติดต้ังกล้อง CCTV   - เพื่อช่วยในการสอดส่องดูแล   - โครงการติดต้ังกล้อง  - 950,000        -  - ได้ข้อมูลจากเหตุการณ์ กองช่าง

ความเรียบร้อยภายในเขต CCTV วงจรปดิแบบ (เงินอุดหนุน) ที่เกิดขึ้นจริง
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เทศบาลต าบลพนา อินฟาเรดฯ จ านวน 52 ชุด

 - เพื่อช่วยเก็บข้อมูลเหตุการณ์  - โครงการติดต้ังกล้อง 950,000         -  -

ที่เกิดขึ้น CCTV ระบบ H.264- (เงินอุดหนุน)

Compression 

จ านวน 1 ชุด

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน  - เพื่อใหอ้าสาสมัครต ารวจบา้นมี  - อุดหนุนงบประมาณ 10,000           -  -  - อาสาสมัครต ารวจบา้น ส านักปลัด

เพิ่มพนูศักยภาพอาสาสมัคร ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ สถานีต ารวจภธูรพนา (เงิน อปท.) มีความพร้อมด้านร่างกาย

ต ารวจบา้นสถานีต ารวจ- สามารถปฏบิติังานร่วมกับเจ้าหน้าที่ จิตใจสามารถปฏบิติังาน

ภธูรพนา ปงีบประมาณ 2558 ต ารวจในการปอูงกันอาญชญากรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจใน

ปอูงกันยาเสพติด การอ านวยความ การปอูงกันอาญชญากรรม

การจราจร และยาเสพติด

 - เพื่อใหอ้าสาสมัครต ารวจบา้นมี  - อาสาสมัครต ารวจบา้น

ความรู้ความเข้าใจในการตรวจค้น มีความรู้ในการตรวจค้น

จับกุม สังเกตจดจ า ต าหนิรูปพรรณ จับกุม สังเกตจดจ า ต าหนิ 

บคุคล ต้องสงสัย รูปพรรณ บคุคลต้องสงสัย

7 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ  - เพื่อปอูงกันการแพร่ระบาดของ  - สนับสนุนชุดน้ ายา 50,000           -  -  - การแพร่ระบาดของ ส านักปลัด

การปอูงกันปราบปราม ยาเสพติดในชุมชนใหล้ดลง ตรวจหาสารเสพติด (เงิน อปท.) ยาเสพติดในชุมชนลดลง

อาชญากรรมการฟื้นฟู  - เพื่อใหเ้จ้าพนักงานเกี่ยวกับผู้ต้อง  (แบบตลับ) พร้อม และหมดส้ินไป

สมรรถภาพและแก้ไขปญัหายา สงสัยเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ อุปกรณ์ใหก้ับสถานี  - การน าผู้เสพยาเสพติด

เสพติด และน าผู้เสพเข้าสู่ระบบบ าบดั ต ารวจภธูรพนา เข้าสู่ระบบบ าบดัตาม

ตามกฎหมาย กฎหมายได้มีประสิทธภิาพ
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 - เพื่อใหป้ระชาชนได้มีโอกาสแสดง  - ประชาชนมีความ

พลังสามัคคีต่อต้านการแพร่ระบาด พร้อมเพรียงและสามัคคีกัน

ของยาเสพติด ในการแสดงพลังต่อต้าน

ยาเสพติด

     2.3  แนวทางการพัฒนา  ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มจ านวน/  - เพื่อใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วม  - สมาชิก อปพร.และ 100,000        50,000         50,000           - สมาชิก อปพร.มีความรู้ ส านักปลัด

ฝึกทบทวนอาสาสมัครปอูงกัน- ในการปอูงกันภยั ประชาชนทั่วไป 150 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ความเข้าใจในการ

ภยัฝุายพลเรือน (อปพร.) แบบ  - เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะความ  - ฝึกอบรมเพิ่มจ านวน/ ปอูงกันภยัฯ

บรูณาภาคีเครือข่ายปอูงกันภยั  สามารถ ในการช่วยเหลือและ ฝึกทบทวนร่วมกับ อปท.  - การปฏบิติังานด้านการ

ของ อปท.ในเขตอ าเภอพนา ปอูงกันสาธารณภยัใหแ้ก่สมาชิก ในเขตพื้นที่ อ.พนา ปอูงกันภยัฯ มีประสิทธภิาพ

และศึกษาดูงาน ด้านปอูงกัน- อปพร.เพิ่มประสิทธภิาพในปฏบิติังาน อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง มากขึ้น

และบรรเทาสาธารณภยั  - เพื่อบรูณาการการท างานร่วมกัน  - ทศันศึกษาดูงาน

กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

2 โครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกัน  - เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะความ  - จัดซ้อมแผนปอูงกันภยั 20,000          20,000         20,000           - เจ้าหน้าที่มีความรู้ ทกัษะ ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภยัแบบ  สามารถ ในงานด้านการปอูงกันฯ ร่วมกับภาครัฐและ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ในการปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

บรูณาการภาคีเครือข่าย แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประชาชนในเขตอ าเภอ  - การปฏบิติังานด้านการ

ปอูงกันภยัของ อปท.ในเขต  - เพื่อเตรียมความพร้อมในการ พนา ปอูงกันฯ มีประสิทธภิาพ

อ าเภอพนา ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ มากขึ้น

3 โครงการสงเคราะหผู้์ประสบภยั  - เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต  - ประชาชนที่ประสบภยั 80,000          80,000         80,000           - ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

เทศบาลที่ประสบภยัใหไ้ด้รับบริการ เช่น วาตภยั  อัคคีภยั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ช่วยเหลือและบรรเทาความ

ขั้นพื้นฐานที่ดี อุทกภยั หรือสาธารณภยั   เดือดร้อนในเบื้องต้น
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 - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ อื่น ๆ

ประชาชน  - จัดซ้ือเคร่ืองนุ่งหม่

กันหนาว

 - จัดซ้ือถังรองรับน้ า

 - จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซม

ที่อยู่อาศัย

4 โครงการบริหารจัดการ  - เพื่อใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วม ประชาชนในเขต 20,000          20,000         20,000           - ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด

สาธารณภยั โดยอาศัยชุมชน ในการปอูงกัน และเฝูาระวงัภยั เทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) และมีความปลอดภยัมากขึ้น

เปน็ฐาน  - เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ  - จัดใหม้ีชุมชนต้นแบบ  - สร้างความภาคภมูิใจ

ความปลอดภยัใหก้ับประชาชน  - จัดอบรมใหค้วามรู้ ใหก้ับประชาชน

เกี่ยวกับสาธารณภยั

5 โครงการ 1.  เพื่อช่วยเหลือประชาชน/  - ราษฎรผู้ประสบ 50,000           -  -  - บรรเทาความเดือนร้อน ส านักปลัด

"หนึ่งใจ...ใหป้ระชาชน" หมู่บา้นและพื้นที่ทรุกันดาร สาธารณภยั ได้รับการ (เงินอุดหนุน) ของประชาชนในหมู่บา้น

มูลนิธมิิราเคิล ออฟไลฟ์ ที่ประสบปญัหาความ สงเคราะห์/ช่วยเหลือ และพื้นที่ที่ประสบปญัหา

เดือดร้อน  - ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้ในการ

2. เพื่อมิใหข้าดแคลนน้ าใน อุปโภคบริโภค

การอุปโภคบริโภค  และมี  - ประชาชนมีสุขภาพ

ส ารองไวใ้ช้เปน็ส่วนกลาง อนามัยและมีคุณภาพชีวติ

ในชุมชน ดีขึ้น

3. เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ

อนามัยและคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6 โครงการจัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์  - เพื่อใหบ้ริการงานด้านปอูงกัน  - จัดซ้ือถังดับเพลิง, 30,000          30,000         30,000           - ใหบ้ริการแก่ประชาชนใน ส านักปลัด

ในงานด้านการปอูงกันและ และบรรเทาสาธารณภยั แก่ ผงเคมี, อุปกรณ์ปอูงกัน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ยามฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

บรรเทาสาธารณภยั ประชาชนในยามฉุกเฉิน ภยัส่วนบคุคล  - หน่วยงานมีเคร่ืองมือ

 - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  - จัดซ้ือเคร่ืองวทิยุ เคร่ืองใช้ที่เพยีงพอในการ

ที่เพยีงพอและใหบ้ริการได้ทั่วถึง ส่ือสารแบบพกพา ปฏบิติังาน การปฏบิติังานมี

 - เพื่อใหบ้ริการประชาชนในกรณี พร้อมอุปกรณ์ และอื่น ๆ ประสิทธภิาพมากขึ้น

เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ทนัเวลา  - สายยางดับเพลิง  - ใหบ้ริการแก่ประชาชนใน

ยามฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

    2.4  แนวทางการพัฒนา จัดบรกิารด้านสาธารณสุข และส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน 

1 โครงการรณรงค์ปอูงกันและ  - เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ  - จัดซ้ือวสัดุวทิยา- 50,000          50,000         50,000           - ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก พลานามัยสมบรูณ์ ปลอดภยัจาก ศาสตร์และการแพทย์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) แข็งแรงไม่เจ็บปวุยและตาย

โรคระบาด  - ฉีดยาพน่ยุง 3 คร้ัง/ปี ด้วยโรคไข้เลือดออก

 - เพื่อควบคุมการระบาดของโรค  - จัดกิจกรรมรณรงค์

ไข้เลือดออก

2 โครงการรณรงค์เพื่อปอูงกันและ  - เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ  - จัดซ้ือวสัดุวทิยา- 30,000          30,000         30,000           - ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค พลานามัยสมบรูณ์ ปลอดภยั ศาสตร์และการแพทย์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ร่างกายแข็งแรง ปลอดภยั

ไข้หวดันก จากโรคระบาด  - จัดกิจกรรมรณรงค์ จากโรคไข้หวดันก

 - เพื่อควบคุมการระบาดของโรค

3 โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีน  - เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ  - จัดซ้ือวสัดุวทิยา- 30,000          30,000         30,000           - ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้และ พลานามัยสมบรูณ์ ปลอดภยัจาก ศาสตร์และการแพทย์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ร่างกายแข็งแรง ปลอดภยั
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ท าหมันสัตวเ์ล้ียงในเขตเทศบาล โรคระบาด  - ฉีดวคัซีนปอูกันโรค จากโรคพษิสุนัขบา้

ต าบลพนา พษิสุนัขบา้และท าหมัน

สัตวเ์ล้ียงอย่างน้อยปลีะ

1 คร้ัง

4 โครงการเฝูาระวงัโรคติดต่อ  - เพื่อปอูงกันและควบคุมการแพร่  - ชุมชนในเขตเทศบาล 20,000          20,000         20,000           - สามารถควบคุมการ กองสาธารณสุขฯ

ที่เกิดตามฤดูกาล ระบาดของโรคที่เกิดตามฤดูกาล 5 ชุมชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) แพร่ระบาดของโรคใน

 - โรงเรียนในเขต ชุมชนได้

เทศบาล จ านวน 2 แหง่  - ประชาชนมีสุขภาพ

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อนามัยที่ดี หา่งไกลจาก

เทศบาลต าบลพนา โรคติดต่อ

5 โครงการอบรมพฒันาและยก  - เพื่อใหเ้จ้าของร้านอาหารหรือ  - ร้านอาหาร/แผงลอย 20,000          20,000         20,000           - ได้ร้านอาหารสะอาด กองสาธารณสุขฯ

ระดับร้านอาหารและแผงลอย ผู้ประกอบการอาหารจ าหน่ายมี จ านวน 40  ร้าน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ถูกสุขอนามัย มีบริการที่ดี

ในเขตเทศบาล ความรู้ในการปรุงประกอบอาหาร  - ผู้ประกอบการร้าน

ตามหลักสุขาภบิาลอาหารและ อาคารมีความรู้ เข้าใจ

โภชนาการ หลักการสุขาภบิาลอาหาร 

 - เพื่อพฒันาปรับปรุงร้านอาหาร และโภชนาการ

ใหถู้กสุขลักษณะ

6 โครงการปรับปรุงตลาดสด  -  เพื่อใหต้ลาดสดมีมาตรฐานถูก  - จัดซ้ือวสัดุวทิยา - 40,000         40,000           - ได้ตลาดสดที่สะอาด กองสาธารณสุขฯ

เพื่อยกระดับตลาดดีมีมาตรฐาน หลักสุขาภบิาลเปน็ตลาดสดน่าซ้ือ ศาสตร์และการแพทย์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ปลอดภยั ได้มาตรฐาน

 - เพื่อควบคุมและปอูงกันโรคติดต่อ เช่น น้ ายาเคมีล้างตลาด ถูกหลักสุขาภบิาล ไม่เปน็

ระบบทางเดินอาหาร  - ล้างตลาดสดเทศบาล แหล่งเพาะเชื้อโรค
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ความถี่ 1 คร้ัง/เดือน

 - ปรับปรุง ต่อเติม 

ดัดแปลงอาคารตลาด

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่ม  - เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจที่ถูก  - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 20,000          20,000         20,000           - กลุ่มที่ภาวะเส่ียงต่อการ กองสาธารณสุขฯ

เส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อชนิด ต้องแก่ประชาชน ในการดูแล รักษา เยาวชนและประชาชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เปน็โรคติดต่อมีความรู้

ต่าง ๆ ปอูงกันโรคติดต่อ  - โรคไข้เลือดออก เร่ืองการปอูงกัน และปฏบิติั

 - โรคไข้หวดัใหญ่สาย   ตัวได้อย่างถูกวธิี

พนัธุใ์หม่

 - โรคเอดส์และโรคอื่น ๆ

8 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการ  - ปรับปรุงที่ท าการ และจัดซ้ือ  - ศูนย์สาธารณสุขมูล 100,000        100,000       100,000         - ใหบ้ริการประชาชนได้ กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เคร่ืองมือในการปฏบิติังานของ อสม. ฐานชุมชน  5 แหง่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) อย่างทั่วถึง

และจัดวสัดุครุภณัฑ์เคร่ืองมือ  - เพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนในการ  - สนับสนุนเคร่ืองมือ  - มีเคร่ืองมือในการตรวจ

ยาสามัญประจ าบา้น ไวบ้ริการ ตรวจรักษาขั้นพื้นฐานได้อย่าง เครืองใช้ในการปฏบิติังาน รักษาเบื้องต้น

ประจ าศูนย์สาธารณสุข ถูกต้อง เชื่อถือได้ ของ อสม. ในการให้

มูลฐานชุมชน บริการแก่ประชาชน

9 โครงการอบรมครู ผู้ดูแลเด็ก  - เพื่ออบรมครู ผดด.และผู้ปกครอง  - ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 20,000           - 20,000          ผู้ดูแลศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ กองสาธารณสุขฯ

ผู้ปกครอง เพื่อสร้างเสริม  - เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก เทศบาลต าบลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) และผู้ปกครองได้รับความรู้

สุขภาพก่อนวยัเรียนใน  - เพื่อใหเ้ด็กอยู่ในสภาพแวดล้อม (วดัตรีรัฐประชาสรรค์) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ที่เอื้อต่อสุขภาพ ของเด็ก

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพื่อใหห้ญิงมีครรภไ์ด้รับการ  - จัดซ้ืออาหารเสริมเพื่อ           30,000          30,000           30,000  - หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ กองสาธารณสุขฯ

แม่และเด็ก ดูแลสุขภาพที่ดี และลูกในครรภ์ บ ารุงครรภใ์หห้ญิงต้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ดูแลสุขภาพที่ดี และเด็กใน
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มารดามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ครรภ ์ปลีะ 60  คน ครรภม์ีสุขภาพอนามัยที่

สมบรูณ์  - ชุดส่งเสริมพฒันาการ แข็งแรงสมบรูณ์

เด็กแรกเกิด

11 โครงการตรวจสุขภาพ และ  - เพื่อเปน็สวสัดิการแก่ผู้มีรายได้  - ตรวจสุขภาพ 50,000          50,000         50,000           - ประชาชนผู้มีรายได้น้อย กองสาธารณสุขฯ

รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน น้อย และผู้สูงอายุ ประชาชนความถี่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ได้รับบริการตรวจสุขภาพ

ใหแ้ก่ประชาชน ผู้สูงอายุและ  - เพื่อตรวจรักษาโรคในเบื้องต้น 1 คร้ัง/ปี อย่างทั่วถึง

ประชาชนทั่วไป  - ตัดแวน่ตา 

ใส่ฟนัปลอม

12 โครงการสร้างสุขภาพดีและเฝูา  - เพื่อเฝูาระวงัพฒันาการการ  - เด็กแรกเกิด -  6 ปี 20,000           - 20,000           - เด็กได้รับการดูแลอย่าง กองสาธารณสุขฯ

ระวงัโภชนาการส าหรับเด็ก เจริญเติบโตตามวยั  ในเขตเทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ต่อเนื่องและมีพฒันาการ

แรกเกิด ถึง  6 ป ี  - เพื่อติดตามภาวะโภชาการใน ที่ดี

เด็กแรกเกิด - 6 ปี

13 โครงการตรวจคัดกรอง  - เพื่อตรวจคัดกรองโรคหนอน  - ประชาชนในเขต 50,000           - 50,000           - ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรคหนอนพยาธใินประชาชน พยาธใินประชาชน เทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ปราศจากโรคหนอนพยาธิ

ทั่วไป  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี

สุขภาพที่ดี

14 โครงการรณรงค์และปอูงกันโรค  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้  - ประชาชนในเขต           25,000          25,000           25,000  - ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุขฯ

ขาดสารไอโอดีน ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคขาดสาร เทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ความเข้าใจมากขึ้น

ไอโอดีน  - ประชาชนมีสุขภาพ

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี ร่างกายแข็งแรง ทั้งร่ากาย 

สุขภาพที่ดี สติปญัญา

น ำ้เสียได้รับกำร
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15 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อส่งเสริมใหช้มรม อย.น้อย  - นักเรียนเครือข่าย           20,000   -           20,000  - นักเรียนเครือข่าย กองสาธารณสุขฯ

อย.น้อย ในการตรวจวเิคราะห์ โรงเรียนในเขตเทศบาลมีความรู้ อย.น้อย  40  คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) อย.น้อยมีความรู้ และ

คุณภาพอาหาร และทกัษะการตรวจวเิคราะหอ์าหาร ทกัษะในการตรวจ

ร้านอาหาร/แผงลอย ในโรงเรียน วเิคราะหอ์าหารมากขึ้น

และตลาดสด เพื่อเฝูาระวงังาน

คุ้มครองผู้บริโภค

16 โครงการสนับสนุน/รณรงค์การ  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้  - สนับสนุนชมรม/กลุ่ม 50,000          50,000         50,000           - ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ออกก าลังกายในหมู่ประชาชน ออกก าลังกาย เสริมสร้างพลานามัย ออกก าลังกายในเขต (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) แข็งแรงสมบรูณ์ 

ใหแ้ข็งแรง เทศบาล เช่น  - ปญัหาทางสังคมลดลง

 - เพื่อส่งเสริมใหม้ีการใช้เวลาวา่ง ชมรมออกก าลังกาย

ใหเ้กิดประโยชน์ ของผู้สูงอาย/ุไทเก้ก/

ชมรมเต้นแอโรบกิ/

กลุ่มเต้นบาสโลป

17 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ  - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เปน็ สมาชิก อสม. จ านวน 80,000          80,000         80,000           - อสม.มีความสามัคคีร่วม กองสาธารณสุขฯ

อาสาสมัครธารณสุขประจ า ประโยชน์ ต่อชุมชน 66 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) กิจกรรมรณรงค์ที่เปน็

หมู่บา้น (อสม.)  - เพื่อส่งเสริมการปฏบิติังาน  - กิจกรรมตามที่ ประโยชน์ต่อชุมชน

ด้านสาธารณสุขมูลฐานใหม้ีการ กระทรวงสาธารณสุข  - อสม. มีขวญัและก าลังใจ

พฒันาและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ก าหนดขึ้น ดีขึ้นท าใหเ้กิดความต้ังใจท า

 - เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจแก่ คุณงามความดีแก่บา้นเมือง

อสม. ผู้ต้ังใจท าคุณงามความดี

แก่บา้นเมือง
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18 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุได้รับการ 50,000          50,000         50,000           - ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ กองสาธารณสุขฯ

ผู้สูงอายุ ใหแ้ข็งแรง จิตใจเบกิบาน ตรวจสุขภาพทกุคน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สุขภาพทกุคนทั้ง 5 ชุมชน

 - เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับบริการ  - ผู้สูงอายุสามารถดูแล และได้รับความรู้จาก

สาธารณสุขที่ดี ทั่วถึง สุขภาพตนเองอย่าง การอบรมเร่ืองการปฏบิติั

 - เพื่อสร้างความตระหนักให้ ถูกต้อง ตัวของผู้สูงอายุและมี

ผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง  - ผู้สูงอายุได้มีการ การออกก าลังกายที่ถูกต้อง

พบปะแลกเปล่ียน

     2.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้  - ก่อสร้างสนามเทนนิส  -  - 1,278,000      - ประชาชนได้ออก กองช่าง

เทนนิส  ม.1 ต.พระเหลา  ออกก าลังกาย 2  สนาม (เงินอุดหนุน) ก าลังกายและมีสุขภาพที่ดี

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้  - ก่อสร้างสนามกีฬา  -  - 2,269,000      - ประชาชนได้ออก กองช่าง

ชุมชน ม.1 ต.พระเหลา ออกก าลังกาย 1  แหง่ (เงินอุดหนุน) ก าลังกายและมีสุขภาพที่ดี

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ  - รองรับการจัดการแข่งขันกีฬา

ระดับทอ้งถิ่นและระดับอ าเภอ

3 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น  - เพื่อใหเ้ด็กมีสถานที่พกัผ่อน  - ปรับปรุงพื้นที่ และ  - 1,500,000      -  - นักเรียนมีสถานที่พกัผ่อน กองการศึกษา

พร้อมจัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม  - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและพฒันา จัดซ้ือครุภณัฑ์ (เงินอปท.)  - นักเรียนมีสถานออก

เด็กเล่นในโรงเรียนและใน การของเด็กนักเรียน   1. ชุดออกก าลังกาย ก าลังกาย

ชุมชน  - เพื่อใหน้ักเรียนมีสถานที่   2. ชุดเคร่ืองเล่นต่าง ๆ

ออกก าลังกาย

4 โครงการก่อสร้างชิงช้าแม้ว  - เพื่อใหป้ระชาชนได้มีที่พกัผ่อน  - ก่อสร้างชิงช้าแม้ว  -  - 116,000         - ประชาชนได้พกัผ่อน กองช่าง 
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ภายในเขตเทศบาล หย่อนใจ จ านวน  4  ชุด (เงินอุดหนุน) หย่อนใจ ผ่อนคลายอารมณ์ 

จิดใจเบกิบาน

5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์  - เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการพบปะ  - ก่อสร้างอาคาร  - 605,000        -  - ประชาชนได้ออก กองการศึกษา

ออกก าลังกาย (บริเวณสถานี เพื่อออกก าลังกายร่วมกันของคน ศูนย์ออกก าลังกาย (เงินอุดหนุน) ก าลังกายและมีสุขภาพที่ดี

ขนส่งเก่า) ม. 1 ต.พระเหลา ในชุมชน 1 หลัง

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

6 โครงการก่อสร้างสระวา่ยน้ า  - เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย  - ก่อสร้างสระวา่ยน้ า  - 3,396,000      -  - นักเรียนและประชาชน กองการศึกษา

(บริเวณสถานีขนส่งเก่า) ม.1  ด้วยการวา่ยน้ าใหก้ับประชาชนทั่วไป ที่ได้มาตรฐานจ านวน (เงินอุดหนุน) ได้ใช้สระวา่ยน้ าส าหรับออก

ต.พระเหลา อ.พนา  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี 1  แหง่ ก าลังกาย

จ.อ านาจเจริญ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  - นักเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง

7 โครงการก่อสร้างอาคารหอ้ง  - เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้บริการ  - ก่อสร้างอาคารหอ้งน้ า  -  - 792,000         - ประชาชนได้ใช้บริการ กองช่าง

น้ าสาธารณะ (บริเวณสถาน-ี  - เพื่อความสะอาดและความเปน็ สาธารณะ ก่อสร้างตาม (เงินอุดหนุน) ที่สะดวกสบาย 

ขนส่งเก่า) ม. 1 ต.พระเหลา ระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง แบบเทศบาลต าบลพนา

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

จ านวน 1 หลัง จ านวน 6 หอ้ง

8 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน  - เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนได้  - จัดการแข่งขันกีฬา 100,000        100,000       100,000         - ประชาชนได้ออกก าลัง กองการศึกษา

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

สามารถทางด้านการกีฬา  - ใหก้ารสนับสนุน สามารถทางด้านการกีฬา

 - เพื่อเชื่อมสัมพนัธไมตรีระหวา่ง ชุมชนในการเตรียมทมี  - ประชาชนเกิดทศันคติ

ชุมชนกับเทศบาล ที่ดีต่อส่วนราชการ
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9 โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น  - เพื่อเปน็การส่งเสริมใหพ้นักงาน  - จัดการแข่งขันกีฬา/ 100,000        100,000       100,000         - พนักงาน อปท.มีสุขภาพ กองการศึกษา

สัมพนัธ ์ต้านยาเสพติด อปท. ได้ออกก าลังกาย อุดหนุน อปท.เจ้าภาพ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ร่างกายแข็งแรง หา่งไกล

 - เพื่อเชื่อมสัมพนัธไมตรีในกลุ่ม (หมุนเวยีน) เพื่อเปน็ จากยาเสพติด

อปท.ในเขตอ าเภอพนา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ  - เกิดความรักและสามัคคี

 - เพื่อรณรงค์ลดการเสพ การค้า แข่งขันกีฬา 5 อปท. ในหมู่องค์กรทอ้งถิ่น

ยาเสพติด ในเขตอ าเภอพนา

10 โครงการร่วมแข่งขันกีฬา  - เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้แสดง  - ส่งนักกีฬาโรงเรียน 80,000          80,000         80,000           - นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา 

นักเรียนองค์กรปกครองส่วน- ออกถึงความสามารถด้านกีฬา เทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ร่างกายแข็งแรง

ทอ้งถิ่น (ระดับภาค/ประเทศ)  - เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้ออก (สามัคคีวทิยา) เข้าร่วม  - นักเรียนมีความรัก 

ก าลังกาย แข่งขันในระดับภาค ความสามัคคี มีน้ าใจเปน็

ตะวนัออกเฉียงเหนือ นักกีฬา

และระดับประเทศ

11 โครงการจัดท าอัฒจันทร์นั่งชม  - เพื่อใหม้ีที่นั่งชมและเชียร์กีฬา  - จัดท าอัฒจันทนร์ 300,000         -  -  - ผู้มาชมกีฬาในโรงเรียน กองการศึกษา 

และเชียร์กีฬาในโรงเรียน ในโรงเรียนที่สะดวก สบาย ใหเ้พยีงพอทกุสนาม (เงิน อปท.) ได้รับความสะดวก สบาย

 - เพื่อใหบ้ริการประชาชนในการ ในการชมและเชียร์กีฬา

จัดแข่งขันกีฬาของชุมชนหรือ  - สร้างความประทบัใจให้

หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ กับขุมชน

12 โครงการก่อสร้างลานกีฬา  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้  - ก่อสร้างลานกีฬา  -  - 4,014,000      - ประชาชนได้ออก กองช่าง

เอนกประสงค์ หน้าศูนย์พฒันา ออกก าลังกาย จ านวน 1 แหง่ (เงินอุดหนุน) ก าลังกายและมีสุขภาพที่ดี

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา 

ม. 8 ต.พนา อ.พนา 

ท
ี่
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13 โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้  - จัดซ้ือที่ดินพร้อม  -  - 500,000         -  ประชาชนได้ออก กองการศึกษา

ทั้ง 5 ชุมชนในเขตเทศบาล ออกก าลังกาย ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน (เงิน อปท.) ออกก าลังกายและมี

ประโยชน์ จ านวน 5 ชุมชน สุขภาพที่ดี

 - เพื่อเปน็สถานที่ในการจัดกิจกรรม

นันทนาการของชุมชน

14 โครงการพฒันาทกัษะด้าน  - เพื่อเพิ่มทกัษะ ความสามารถด้าน  - จ้างครูพละศึกษาสอน 190,560        190,560       190,560         - นักเรียน/เยาวชนมีทกัษะ กองการศึกษา

พลศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน การเล่นกีฬาใหแ้ก่นักเรียน/เยาวชน กีฬา นันทนาการโรงเรียน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) และความสามารถในการ

สังกัดเทศบาลต าบลพนา  - เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน/เยาวชน ในสังกัดเทศบาลต าบล เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น

ได้ออกก าลังกาย เล่นกีฬาตามที่ พนา จ านวน 2 อัตรา  - นักเรียนมีสุขภาพ

ตนเองสนใจ ร่างกายที่แข็งแรง

สมบรูณ์

15 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ  - จัดใหม้ีการแสดงดนตรี 40,000          40,000         40,000           - เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ประชาชน ประชาชนได้เรียนดนตรีตามที่ตนเอง ใหเ้ยาวชนและประชาชน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ได้รับความรู้ มีทกัษะใน

สนใจ ในเขตเทศบาล ไตรมาส ด้านดนตรี

ละ 1 คร้ัง

16 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ  - อุดหนุนชมรมเซปกั 100,000        100,000       100,000         - ประชาชนได้ออก กองการศึกษา 

และประชาชนต้านยาเสพติด ประชาชนได้แสดงออกถึงความ ตะกร้อพนาคัพ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง 

สามารถ สมบรูณ์และได้แสดงความ

 - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ สามารถด้านการเล่นกีฬา

ประชาชนได้ออกก าลังกาย  - เยาวชนและประชาชน
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มีความรัก สามัคคี มีน้ าใจ

เปน็นักกีฬา

17 โครงการแข่งขันกีฬาสี  - เพื่อใหบ้คุลากรในองค์กรได้  - จัดการแข่งขันกีฬาสี 20,000          20,000         20,000           - บคุลากรในองค์กรได้ กองการศึกษา

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

สามารถทางด้านการกีฬา พนา ความถี่ 1 คร้ัง/ปี ความสามารถของตนเอง

 - เพื่อเชื่อมสัมพนัธไมตรีที่ดีต่อกัน  - บคุลากรในองค์กรเกิด

ของบคุลากรในองค์กร ทศันคติที่ดีต่อองค์กรและ

 - เพื่อใหบ้คุลากรเหน็ความส าคัญ เพื่อนร่วมงาน

และประโยชน์ของการออกก าลังกาย  - บคุลากรในองค์กรได้รับ

จากการแข่งขันกีฬา ประโยชน์ของการออกก าลัง

กายจากการแข่งขันกีฬา

18 โครงการแข่งขันฟตุบอลพนาคัพ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้ออก  - จัดการแข่งขันฟตุบอล 100,000        100,000       100,000         - เยาวชนได้ออกก าลังกาย กองการศึกษา 

ก าลังกายและหา่งไกลยาเสพติด ประชาชนในเขตเทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) และหา่งไกลยาเสพติด

 - เพื่อกระตุ้นใหเ้ยาวชนได้ออก ต าบลพนา และออกก าลังกายอย่าง

ก าลังกายอย่างต่อเนื่อง จ านวน 1 คร้ัง/ปี ต่อเนื่อง

 - เพื่อใช้เวลาใหเ้กิดประโยชน์  - เยาวชนใช้เวลาใหเ้กิด

 - เพื่อเปน็การยกระดับฐานการกีฬา ประโยชน์

ฟตุบอลของอ าเภอใหไ้ด้มาตรฐาน  - กีฬาฟตุบอลมีมาตรฐาน

19 โครงการศูนย์นันทนาการกีฬา  - เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่พกัผ่อน  - ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม 30,000          40,000         50,000           - มีสถานที่ในการพกัผ่อน กองการศึกษา 

ทางน้ า หย่อนใจ งานศูนย์นันทนาการกีฬา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) หย่อนใจของประชาชน

 - เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วมกิจกรรม ทางน้ า จ านวน 500 คน  - ประชาชนเข้าร่วม
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ทั้งเปน็การส่งเสริมการออกก าลังกาย กิจกรรมและออกก าลังกาย

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายได้  - ประชาชนมีรายได้จาก

จากแหล่งทอ่งเที่ยว จากแหล่งทอ่งเที่ยวศูนย์

นันทนาการกีฬาทางน้ า

20 โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาต  - เพื่อเปน็การส่งเสริมใหพ้นักงาน  - อุดหนุนองค์กร- 100,000         -  -  - พนักงานองค์กรปกครอง กองการศึกษา

จังหวดัอ านาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (เงิน อปท.) ส่วนทอ้งถิ่นได้ออก

ออกก าลังกาย ที่เปน็เจ้าภาพ (หมุนเวยีน) ก าลังกาย

 - เพื่อเชื่อมสัมพนัธไ์มตรีกลุ่มองค์กร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ  - องค์กรปกครองส่วน-

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั จัดการแข่งขันกีฬา ทอ้งถิ่นเกิดความสามัคคี 

อ านาจเจริญ สันนิบาตจังหวดั มีสัมพนัธไมตรีที่ดีต่อกัน

อ านาจเจริญ

21 โครงการส่งเสริมและพฒันา  - เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีทกัษะ  - จ้างครูสนอนาฏศิลป์ 80,000          80,000         80,000           - นักเรียนมีทกัษะ กองการศึกษา

ด้านนาฏศิลปข์องเด็กนักเรียน ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ประจ าโรงเรียนเทศบาล (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มีความรู้ในด้านนาฏศิลป์

 - เพื่อสืบสานศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น พนา (สามัคคีวทิยา) และกล้าแสดงออก

ใหค้งอยู่สืบไป จ านวน 1 คน  - ศิลปวฒัธรรมได้รับ

การสืบสานคงอยู่สืบไป

22 โครงการก่อสร้างสระวา่ยน้ า  - เพื่อส่งเสริมกีฬาวา่ยน้ าใหก้ับ  - สระวา่ยน้ าที่ได้ 3,000,000      -  -  - นักเรียนและประชาชน กองสาธารณสุขฯ

นักเรียนและประชาชน มาตรฐาน จ านวน 1 แหง่ (เงินอุดหนุน) ได้เล่นกีฬาวา่ยน้ า

 - เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการแข่งขัน  - มีสถานที่ในการแข่งขัน

กีฬาวา่ยน้ า กีฬาวา่ยน้ า
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     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาใหม้ีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

1 โครงการพฒันาศักยภาพในการ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียน  - เด็กนักเรียน 400,000        400,000       400,000         - เด็กนักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา

ใช้ภาษาต่างประเทศใหแ้ก่ มีความรู้และใช้ภาษาต่างประเทศ  - จ้างครูสอนภาษาชาว (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) และใช้ภาษาอังกฤษ

เด็กนักเรียน ได้ถูกต้อง ต่างชาติ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุุน

ได้ถูกต้องมากขึ้น

2 โครงการมหกรรมการศึกษา  - เพื่อเปดิโอกาสใหน้ักเรียนได้  - ส่งนักเรียนโรงเรียน 50,000          50,000         50,000           - นักเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา

ทอ้งถิ่น ภาคตะวนัออกเฉียเหนือ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เทศบาลพนาฯ เข้าร่วม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มากขึ้น

 - เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ แสดงผลงาน ในระดับ  - ครูและนักเรียนได้พฒันา

ภาค ระดับประเทศ การเรียนการสอนมากขึ้น

3 โครงการจัดซ้ือ วสัดุครุภณัฑ์  - เพื่อใหม้ีส่ือการเรียนการสอน  - จัดซ้ือครุภณัฑ์ทางการ 100,000        100,000       100,000         - โรงเรียนมีส่ือการเรียน กองการศึกษา 

ทางการศึกษาของศูนย์พฒันา- ที่เพยีงพอและได้มาตรฐาน ศึกษา เช่น คอมพวิเตอร์, (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) การสอนที่เพยีงพอและมี

เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพทางการ โต๊ะ, เก้าอี,้ และครุภณัฑ์ ประสิทธภิาพ

เทศบาลต าบลพนา ศึกษาใหแ้ก่นักเรียน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  - การปฏบิติังานมีความ

การศึกษา สะดวกมากขึ้น

4 โครงการพฒันาคุณธรรม และ  - เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรม  - จัดอบรม 1  คร้ัง/ปี 20,000          20,000         20,000           -นักเรียน/เยาวชนมีจิต กองการศึกษา

จริยธรรมของนักเรียน/เยาวชน จริยธรรมแก่นักเรียน/เยาวชน - เข้าค่ายคุณธรรม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ส านึกด้านคุณธรรม 

 - เพื่อสร้างเยาวชนใหเ้ปน็คนดี จริยธรรม จริยธรรม

ของสังคม  - ได้เยาวชนที่มีคุณภาพ

เปน็คนดี

5 โครงการบณัฑิตน้อย  - เพื่อเสริมสร้างความภาคภมูิใจและ  - โรงเรียนเทศบาลพนา 20,000          20,000         20,000           - ครูและบคุลากรทาง กองการศึกษา 

ความมั่นใจในตนเอง (สามัคคีวทิยา) มีการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) การศึกษามีจิตส านึกที่ดี 
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 - เพื่อเปน็การพฒันาศักยภาพ จัดกิจกรรมเสริมก าลังใจ สามารถปฏบิติัตนใหเ้ปน็

การเรียนรู้ของนักเรียน ใหแ้ก่นักเรียน แบบอย่างได้

- เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง  - เกิดความเชื่อมั่นและ

โรงเรียนและผู้ปกครอง เชื่อถือแก่ผู้ปกครอง

6 โครงการจัดซ้ือส่ือวสัดุอุปกรณ์  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนรู้  - จัดซ้ือส่ือการเรียน 50,000          50,000         50,000          - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา

การเรียนการสอนในศูนย์พฒันา ของเด็กใหม้ีพฒันาการที่สมบรูณ์ การสอนต่างๆ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มีประสิทธภิาพการเรียน

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา ตามวยั การสอนมากขึ้น

- เด็กมีพฒันาการที่ดีสมวยั

7 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพของทอ้งถิ่น  - จ้างครู (จนท. 200,000        200,000       200,000         - นักเรียนมีความรู้มากขึ้น กองการศึกษา 

ทางการศึกษาก่อนระดับ ในการบริหารจัดการศึกษา โครงการ) 2 อัตรา ใน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.)  - โรงเรียนมีศักยภาพใน

ประถมศึกษา  - เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ โรงเรียนเทศบาลพนา การจัดการศึกษา

ของชุมชน (สามัคคีวทิยา)  - สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของชุมชน

8 โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน  - เพื่อใหน้ักเรียนได้มีระบบการ  - นักเรียนโรงเรียน 20,000          20,000         20,000           - นักเรียนและครูร่วมกัน กองการศึกษา 

จัดการขยะที่มีคุณภาพ เทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) บริหารจัดการธนาคารขยะ

 - เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน (สามัคคีวทิยา)  - ปริมาณขยะลดลง

 - เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีในการ  - นักเรียนโรงเรียน  - มีการจัดการขยะใน

คัดแยกขยะ อนุบาลพนา โรงเรียนอย่างมี

 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน (อุดมวทิยากร) ประสิทธภิาพ

โรงเรียน

9 โครงการอบรม และทศันศึกษา  - เพื่อเพิ่มทกัษะ และประสิทธภิาพ  - ครู และบคุลากร 100,000        100,000       100,000         - มีความรู้ ทกัษะในวชิาชีพ กองการศึกษา
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งบประมาณและที่มา

ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของ การสอนใหม้ากขึ้น ทางการศึกษาเข้ารับ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มากขึ้น

ครู บคุลากรทางการศึกษาและ  - เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ การฝึกอบรม อย่างน้อย  - นักเรียนได้รับความรู้

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มาพฒันาโรงเรียนใหก้้าวหน้าต่อไป 1 หลักสูตร/คน/ปี มากขึ้น

เทศบาล  - เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่  - ทศันศึกษาดูงาน  - มีความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน อย่างน้อยปลีะ  1  คร้ัง ประชาคมอาเซียน

10 โครงการสานฝันสู่ความส าเร็จ  - เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจให้  - มอบเกียรติบตัร 10,000          - -  - เด็กและผู้ปกครองรู้สึก กองการศึกษา

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เทศบาล เด็กได้รู้สึกภาคภมูิใจเมื่อจบการศึกษา  - จัดซ้ือครุยส าหรับ (เงิน อปท.) ภาคภมูิใจ และมีก าลังใจที่ดี

ต าบลพนา มอบเกียรติบตัร

11 โครงการส่งเสริมการจัดการ  - เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีวชิาชีพ  - นักเรียนที่มีสายอาชีพ 320,000        320,000       320,000         - นักเรียนที่เรียนจบ กองการศึกษา

ศึกษาสายอาชีพหลักสูตร  - เพื่อเปน็การพฒันาศักยภาพ หลักสูตร (วฒิุ ปวช.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) หลักสูตร ปวช. มีอาชีพ

ปวช. วทิยาลัยเทคนิคหวัตะพาน การเรียนรู้ของนักเรียน  - จ้างหวัหน้าศูนย์และ รองรับ

เทศบาลต าบลพนา เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การ  - นักเรียนได้รับความรู้

เรียนรู้วทิยาลัยเทคนิค และมีศักยภาพ สามารถ

หวัตะพาน-เทศบาล พึ่งตนเองได้

ต าบลพนา

12 โครงการตลาดนัดวชิาการ  - เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงาน - ครูและนักเรียน 12,000          15,000         15,000           - นักเรียนได้พฒันาตนเอง กองการศึกษา

ของนักเรียนและครู โรงเรียนเทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ครูมีประสบการณ์มากขึ้น

- เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ (สามัคคีวทิยา) ร่วมกัน

การเรียนรู้ของนักเรียนและ จัดนิทรรศการ

ประสบการณ์การท างานของครู

13 โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาล  - เพื่อใหม้ีอาคารอนุบาลที่ได้  - ก่อสร้างอาคารเรียน 10,000,000     -  -  - มีอาคารเรียนอนุบาลที่ กองการศึกษา 
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สาธติเทศบาลพนา (เทศบาล 2) มาตรฐาน สามารถรองรับนักเรียน อนุบาล จ านวน 1 หลัง (เงินอุดหนุน) ได้มาตรฐาน 

ที่เพิ่มขึ้นได้  - อาคารสถานที่มีความ

 - เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ มั่นคง แข็งแรง และเอื้อต่อ

ใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียน การสอน

14 โครงการจัดซ้ือส่ือวสัดุอุปกรณ์  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนรู้  - นักเรียนศูนย์การเรียน 60,000           -  -  - นักเรียนได้รับการพฒันา กองการศึกษา

การเรียนการสอนในศูนย์การ ของนักเรียนสายอาชีพหลักสูตร ปวช. วทิยาลัยเทคนิค (เงิน อปท.) ในด้านอาชีพที่หลากหลาย

เรียนรู้วทิยาลัยเทคนิค ใหม้ีศักยภาพมากขึ้น หวัตะพาน-เทศบาล

หวัตะพาน-เทศบาลต าบลพนา ต าบลพนา

15 โครงการโรงเรียนในฝัน  - เพื่อพฒันาโรงเรียนใหม้ีประสิทธ-ิ  - โรงเรียนได้รับรางวลั 100,000        100,000       100,000         - โรงเรียนมีประสิทธภิาพ กองการศึกษา

ภาพมากยิ่งขึ้น และเปน็ที่รู้จักของคน โรงเรียนในฝัน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ในเร่ืองการเรียนการสอน

ทั่วไป มาดขึ้น และเปน็ที่รู้จักของ

 - เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใน คนทั่วไป

โรงเรียนใหม้ีการบริหารจัดการดีขึ้น

16 โครงการพฒันาคุณภาพ  - เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  - นักเรียนในโรงเรียน 200,000        200,000       200,000         - นักเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา

การศึกษา (SMART SCHOOL) ใหม้ีมาตรฐานสูงขึ้น เทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) และมีคุณภาพทางการ

 - เพื่อใหคุ้ณภาพตัวชี้วดัเปน็ที่ (สามัคคีวทิยา) มีคุณภาพ ศึกษามากขึ้น 

ประจักษแ์ละเชื่อมั่น และลักษณะที่พงึประสงค์  - ครูและนักเรียนได้พฒันา

การเรียนการสอนมากขึ้น

และที่เปน็ที่ประจักษก์ับคน

ทั่วไป

17 โครงการพฒันาหอ้งสมุด  - เพื่อใหม้ีหอ้งสมุดที่ได้มาตรฐาน  - มีหอ้งสมุดแบบธรรม- 200,000 200,000 200,000  - หอ้งสมุดได้มาตรฐาน มี กองการศึกษา

น ำ้เสียได้รับกำร
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มีหนังสือเพยีงพอ สามารถใหบ้ริการ ดาและแบบอิเล็กทรอ- (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) หนังสือเพยีงพอ สามารถ

แก่นักเรียนได้อย่างเต็มที่ นิคส์ โรงเรียนเทศบาล- ค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติมได้

พนา (สามัคคีวทิยา) อย่างเต็มที่และสะดวก

18 โครงการ English Camp  - เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้พฒันา  - นักเรียนในโรงเรียน 100,000 100,000 100,000  - นักเรียนมีความรู้ความ กองการศึกษา

ทกัษะด้านภาษาอังกฤษในการพดู เทศบาลพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สามารถในการพดู ใช้ภาษา

การใช้ภาษาติดต่อส่ือสาร (สามัคคีวทิยา) อังกฤษในการติดต่อ

 - นักเรียนในโรงเรียน ส่ือสารได้

อนุบาลพนา 

(อุดมวทิยากร)

19 โครงการพฒันาการจัดการ  - เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใน  - โรงเรียนเทศบาลพนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - โรงเรียนมีประสิทธภิาพ กองการศึกษา

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน โรงเรียนใหม้ีบริหารที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น (สามัคคีวทิยา) ได้รับการ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ในเร่ืองการเรียนการสอน

ในการพฒันาทอ้งถิ่น  - เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พฒันาทั้งด้านคุณภาพ มากขึ้นและเปน็ที่รู้จักของ

(SBMLD) ใหสู้งขึ้นเพื่อพฒันาโรงเรียนใหม้ี การเรียน การสอน คนทั่วไป

ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น สภาพแวดล้อมภายใน  - นักเรียนได้รับการพฒันา

และภายนอก ครบทกุด้าน

20 โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่  - เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหม้ี  - นักเรียนในสังกัด 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - นักเรียนมีความรู้และ กองการศึกษา

ประชาคมอาเซียน ความสอดคล้องกับการเข้าสู่ เทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทกัษะในการเรียนมากขึ้น

ประชาคมอาเซียน จ านวน 2 แหง่ และศูนย์  - นักเรียนได้รับประสบ-

 - เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน พฒันาเด็กเล็ก 1 แหง่ การณ์มากขึ้น

ใหม้ีความเปน็สากลมากขึ้น ได้รับการพฒันาด้าน  - น ามาพฒันากระบวน

ทกัษะการเรียนรู้เพื่อ การเรียนการสอนใหดี้
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เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยิ่งขึ้น

21 โครงการส่งเสริมกิจกรรม  - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการอ่าน  - นักเรียนในสังกัด 50,000 50,000 50,000  - นักเรียนมีความรู้และ กองการศึกษา

รักการอ่านในสถานศึกษา ของนักเรียนใหม้ีคุณภาพมากขึ้น เทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทกัษะในการเรียนมากขึ้น

สังกัด อปท.  - เพื่อฝึกประสบการณ์ของนักเรียน จ านวน 2 แหง่  - นักเรียนได้รับประสบ-

ใหม้ีทศันคติที่ดีต่อการเรียน การณ์มากขึ้น

 - เพื่อใหผู้้เรียนกล้าแสดงออก  - น ามาพฒันากระบวน

ในทางที่ดี การเรียนการสอนใหดี้

ยิ่งขึ้น

22 โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้  - เพื่อส่งเสริมด้านการพฒันาเด็ก  - โรงเรียนอนุบาลสาธติ 50,000 50,000 50,000  - นักเรียนระดับปฐมวยั กองการศึกษา

ส าหรับเด็กปฐมวยั และเยาวชนใหม้ีคุณภาพมากขึ้น เทศบาลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ได้รับการพฒันาทกัษะ

 - เพื่อฝึกประสบการณ์ของเด็กและ (เทศบาล 2) รอบด้าน

เยาวชนใหก้ล้าแสดงออกในทางที่ดี

23 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  - เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของ  - นักเรียนในสังกัด 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - นักเรียนมีสุขภาพอนามัย กองการศึกษา

นักเรียนในระดับก่อนวยัเรียนและ เทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่ดี

ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 แหง่ และศูนย์  - ยกระดับคุณภาพชีวติ

พฒันาเด็กเล็ก 1 แหง่ ที่ดีขึ้น

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

1 แหง่

24 โครงการสนับสนุนอาหาร  - เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของ  - นักเรียนในสังกัด 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - นักเรียนมีสุขภาพที่ดี กองการศึกษา

กลางวนั นักเรียนในระดับก่อนวยัเรียนและ เทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)  - ยกระดับคุณภาพชีวติ

รคะดับประถมศึกษา จ านวน 2 แหง่ และศูนย์ ที่ดีขึ้น
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(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

พฒันาเด็กเล็ก 1 แหง่

โรงเรียนสังกัด สพฐ.

1 แหง่

25 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  - เพื่อเพิ่มทกัษะและประสิทธภิาพ  - นักเรียน ครูและ 150,000 150,000 150,000  - นักเรียนมีความรู้และ กองการศึกษา

นักเรียนในสังกัด อปท. การสอนด้านกีฬา บคุลากรทางการศึกษา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ทกัษะในการแข่งขันกีฬา

(ระดับภาค)  - เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพิ่มมากขึ้น

มาพฒันาด้านกีฬา จ านวน 100 คน  - นักเรียนได้รับประสบ-

 - ได้เข้าศึกษาดูงานด้าน การณ์มากขึ้น

ทกัษะการแข่งขันกีฬา

หลากหลายประเภท

26 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  - เพื่อเพิ่มทกัษะและประสิทธภิาพ  - นักเรียน ครูและ 150,000 150,000 150,000  - มีความรู้ ทกัษะในการ กองการศึกษา

นักเรียนในสังกัด อปท. (ระดับ การสอนด้านกีฬา บคุลากรทางการศึกษา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) แข่งขันกีฬามากขึ้น

ประเทศ)  - เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  - นักเรียนได้รับประสบ-

มาพฒันาด้านกีฬา จ านวน 100 คน การณ์มากขึ้น

 - ได้เข้าศึกษาดูงานด้าน

ทกัษะการแข่งขันกีฬา

หลากหลายประเภท

27 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน  - เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนการสอน  - นักเรียนในสังกัด 150,000 150,000 150,000  - นักเยนมีความรู้และ กองการศึกษา

ทกัษะวชิาการ (ระดับภาค) ใหม้ีคุณภาพมากขึ้น เทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทกัษะในการเรียนมากขึ้น

 - เพื่อฝึกประสบการณ์ของนักเรียน จ านวน 2 แหง่ และ  - นักเรียนได้รับประสบ-

ใหม้ีทศันคติดที่ดีต่อการเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การณ์และมีทศันคติที่ดี



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

 - เพื่อใหผู้้เรียนกล้าแสดงออกในทาง 1 แหง่ โรงเรียน ในสังกัด ต่อการเรียน

ที่ดี สพฐ. 1 แหง่ เข้าร่วม  - นักเรียนกล้าแสดงออก

การแข่งขัน

28 โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม  - เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนการสอน  - นักเรียนในสังกัด 150,000 150,000 150,000  - นักเยนมีความรู้และ กองการศึกษา

การศึกษาขององค์กรปกครอง ใหม้ีคุณภาพมากขึ้น เทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทกัษะในการเรียนมากขึ้น

ส่วนทอ้งถิ่น  - เพื่อฝึกประสบการณ์ของนักเรียน จ านวน 2 แหง่ และ  - นักเรียนได้รับประสบ-

ใหม้ีทศันคติที่ดีต่อการเรียน ศูนย์พฒันาด็กเล็ก 1 แหง่ การณ์และมีทศันคติที่ดี

 - เพื่อใหผู้้เรียนกล้าแสดงออกในทาง โรงเรียนในสังกัด ต่อการเรียน

ที่ดี สพฐ. 1 แหง่ เข้าร่วม  - นักเรียนกล้าแสดงออก

การแข่งขัน

29 โครงการเข้าร่วมงานชุมนุม  - เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนการสอน  - นักเรียนในสังกัด 150,000 150,000 150,000  - นักเยนมีความรู้และ กองการศึกษา

ลูกเสือทอ้งถิ่นไทย ใหม้ีคุณภาพมากขึ้น เทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทกัษะในการเรียนมากขึ้น

 - เพื่อฝึกประสบการณ์ของนักเรียน จ านวน 2 แหง่ และศูนย์  - นักเรียนได้รับประสบ-

ใหม้ีทศันคติที่ดีต่อการเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การณ์และมีทศันคติที่ดี

 - เพื่อใหผู้้เรียนกล้าแสดงออกในทาง 1 แหง่ โรงเรียนในสังกัด ต่อการเรียน

ที่ดี สพฐ. 1 แหง่ เข้าร่วม  - นักเรียนกล้าแสดงออก

การแข่งขัน  - น ามาพฒันากระบวน-

การเรียนการสอนใหดี้

ยิ่งขึ้น

30 โครงการเข้าค่ายพฒันาเด็กและ  - เพื่อส่งเสริมด้านการพฒันาเด็ก  - เด็กและเยาวชนในเขต 150,000 150,000 150,000  - เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองการศึกษา

เยาวชนระดับภาค และเยาวชนใหม้ีคุณภาพมากขึ้น เทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และทกัษะในการใช้ชีวติ



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

 - เพื่อฝึกประสบการณ์ของเด็กและ เข้าร่วมจ านวน 100 คน มากขึ้น

เยาวชนใหก้ล้าแสดงออกในทางที่ดี  - ได้รับประสบการณ์และ

กล้าคิดกล้าแสดงออก

 - น ามาปรับใช้ในชีวติ

ประจ าวนั

31 โครงการเข้าร่วมค่ายพฒันา  - เพื่อปรับกระบวนการเรียนการสอน  - ครู นักเรียนในสังกัด 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - นักเรียนได้รับประสบ- กองการศึกษา

ประชาคมอาเซียนและประชาคม ใหม้ีความสอดคล้องกับการเข้าสู่ เทศบาลต าบลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การณ์ตรงที่หลากหลาย

โลก ประชาคมอาเซียน จ านวน 2 แหง่ และศูนย์ ยิ่งขึ้น

 - เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการเตรียม พฒันาเด็กเล็ก 1 แหง่

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เข้าร่วม

     2.7  แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิใหป้ระชาชนได้รบัการศึกษา การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้/  -  เพื่อใหป้ระชาชนได้ศึกษาหา  - จัดซ้ือหนังสือพมิพ,์ 30,000 30,000 30,000  -  ประชาชนได้รับความรู้ กองการศึกษา

การอ่านในชุมชน ความรู้  รับทราบข้อมูลข่าวสาร วารสารใหท้ั้ง 5 ชุมชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

 -  เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใช้  - จัดหาโต๊ะ เก้าอี้  -  ประชาชนรู้จักใช้เวลา

เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  ที่อ่านหนังสือพมิพ์ วา่งใหเ้กิดประโยชน์

 - จัดซ้ือคอมพวิเตอร์

ประจ าที่ท าการชุมชน

2 โครงการพฒันาศูนย์การเรียนรู้  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ศึกษา  - จัดหาส่ือวสัดุ อุปกรณ์ 200,000 200,000 200,000  - ประชาชนได้ศึกษา กองการศึกษา

 ICT (ศาลาสร้างสุข) หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อการศึกษา ค้นค้วา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติม

 - เพื่อเปดิโลกทรรศน์แหง่การเรียนรู้ เช่น หนังสือ คอมพวิเตอร์  - ประชาชนมีการศึกษา มี

ยกระดับการศึกษา พฒันาคุณภาพ โทรทศัน์ หนังสือพมิพ์ คุณภาพชีวติที่ดี



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

ชีวติของประชาชน ฯลฯ

 - จัดซ้ือครุภณัฑ์การ

ศึกษา

3 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ  - เพื่อใช้เปน็สถานที่ก่อสร้างอาคาร  - ซ้ือที่ดินจ านวน  - 1,000,000  -  - มีสถานที่ก่อสร้างอาคาร กองการศึกษา

ปลูกสร้างอาคารส าหรับ เพื่อการศึกษา 1 แปลง (เงินอุดหนุน) เพื่อการศึกษา

การศึกษา  - เพื่อใหม้ีสถานที่ศึกษาค้นควา้หา  - มีสถานที่ในการศึกษา

ความรู้  ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ส าหรับ ค้นควา้หาความรู้ และข้อมูล

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ข่าวสารต่าง ๆ

4 โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการ  - เพื่อใช้เปน็สถานที่รวบรวมข้อมูล  - ปรับปรุงอาคาร 100,000 100,000 100,000  - มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กองการศึกษา

ชุมชนเปน็ศูนย์การเรียนรู้ของ พื้นฐานชุมชน ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ที่ท าการชุมชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.)  - ประชาชนได้ศึกษา 

ชุมชน  - เปน็แหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน  - จัดซ้ือครุภณัฑ์ ค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติม

วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ

การเรียนรู้

5 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์  - เพื่อใหศู้นย์การเรียนรู้ ICT   - ปรับปรุงอาคารฯ 50,000 50,000 50,000  - อาคารศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา

การเรียนรู้ ICT (อาคารตลาด- มีมาตรฐาน สะดวก ทนัสมัย ภายใน-นอกใหม้ีความ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ICT มีมาตรฐาน สะดวก

สดเก่า) ม.7 ต.พนา อ.พนา อ านวยความสะดวกแก่เด็ก เยาวชน สะดวกสบาย ทนัสมัย สบาย ทนัสมัย และ

จ.อ านาจเจริญ ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ แก่ผู้มารับบริการ อ านวยความสะดวกได้

อย่างทั่วถึง

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  - เพื่อนส่งเสริมใหป้ระชาชน  - จ้างเจ้าหน้าที่โครงการ 200,000 200,000 200,000  - ประชาชนได้ศึกษา กองการศึกษา

สู่โลกกวา้ง ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดย 2 คน ประจ าศูนย์ ICT (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติม

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  - มีความรอบรู้มากขึ้นและ



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

ที่ทนัสมัย ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใช้เวลา

วา่งใหเ้กิดประโยชน์

7 โครงการสนับสนุนองค์กรเอกชน  - เพื่อใหอ้งค์กรเอกชนหรือหน่วยงาน  - โรงเรียนในเขตเทศบาล 60,000 60,000 60,000  - องค์กรต่าง ๆ ได้รับการ กองการศึกษา

หรือหน่วยงานของรัฐในกิจกรรม ของรัฐได้รับการพฒันาด้านการศึกษา  - ศูนย์การศึกษานอก (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) พฒันาขึ้น

เพื่อการศึกษาการเรียนรู้  - เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ระบบและการศึกษา  - องค์กรต่าง ๆ มีส่ือ

ขั้นพื้นฐานใหม้ีคุณภาพมากขึ้น ตามอัธยาศัยอ าเภอพนา การเรียนการสอนที่

 (กศน.) เพยีงพอและทนัสมัย

 - ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์

 - องค์กรอื่น ๆ ในเขต

เทศบาล

8 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  - เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน  - ต่อเติมอาคารเรียน 200,000 200,000 200,000  - อาคารเรียนมีสภาพที่ดี กองการศึกษา

อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล- โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวทิยา) โรงเรียนเทศบาลพนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ใช้งานได้

พนา (สามัคคีวทิยา) ใหม้ีสภาพที่ใช้งานได้  (สามัคคีวทิยา)  - เกิดความปลอดภยัใน

 - เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการใช้ การใช้อาคารเรียน

สถานที่

     2.8  แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน

1 โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็ก  -  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้แสดงออก  - เด็กนักเรียนในเขต 100,000 100,000 100,000  -  เด็กได้แสดงออกใน กองการศึกษา

แหง่ชาติ  -  เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจให้ และนอกเขตเทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ทางที่ถูกต้อง เปน็พื้นฐาน

กับเด็ก ต าบลพนา ที่ดีในการที่จะก้าวเปน็

ผู้ใหญ่ต่อไป
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2 โครงการส่งเสริม /สนับสนุนการ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชนได้ท า  - ส่งเสริม/สนับสนุน 50,000 50,000 50,000  - เด็ก เยาวชนได้แสดงออก กองการศึกษา 

จัดกิจกรรมของกลุ่มพฒันาเด็ก กิจกรรมสาธารณะประโชน์ กิจกรรมของกลุ่ม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) และได้ท ากิจกรรมที่เปน็

เยาวชน เทศบาลต าบลพนา  - เพื่อส่งเสริมบทบาทของเด็ก พฒันาเด็ก เยาวชน ประโยชน์ส่วนรวม

เยาวชนเพื่อสังคม ส่วนรวม

3 โครงการ  - เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนหา่งไกล  - เด็ก  เยาวชน ในเขต 20,000 20,000 20,000  - เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ กองการศึกษา

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

 - เพื่อใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 50 คน อบายมุข

 - เพื่อสนองเปน็แนวทางตามพระด าริ  - ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

ในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช- ประโยชน์และมีสุขภาพจิต

กัญญาสิริวฒันาพรรณวดี ที่ดี

     2.9  แนวทางการพัฒนา อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

1 โครงการจัดงานเข้า  - เพื่อส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรม  - จัดงานเข้าปริวาสกรรม 30,000 30,000 30,000  - ประชาชนได้น าหลัก- กองการศึกษา

ปริวาสกรรม ทางศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น 9 วนั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ธรรมค าสอน ไปปฏบิติัใน

ฮีต 12  ครอง  14 ชีวติประจ าวนั

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้  - วฒันธรรมประเพณี

ศึกษาหลักธรรม ค าสอน และ ได้รับการสืบทอดต่อไป

น าไปปฏบิติัในชีวติประจ าวนั

2 โครงการจัดกิจกรรมวนั  - เพื่อส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรม  - จัดกิจกรรมลด ละเลิก 20,000 20,000 20,000  - ประชาชนได้น าหลัก- กองการศึกษา

เข้าพรรษา ทางศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น  อบายมุข รักษาศีล 5 (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ธรรมค าสอน ไปปฏบิติัใน

ฮีต 12 ครอง 14 ที่วดัพระเหลาเทพนิมิต, ชีวติประจ าวนั

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ วดับรูพา และวดัตรีรัฐ-  - วฒันธรรมประเพณี



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

ศึกษาหลักธรรม ค าสอน และ ประชาสรรค์ ทอ้งถิ่นได้รับการสืบทอด

น าไปปฏบิติัในชีวติประจ าวนั ต่อไป

3 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อส่งเสริมงานประเพณีทอ้งถิ่น  - จัดงานประเพณี 30,000 30,000 30,000  - ประเพณีทอ้งถิ่นได้รับ กองการศึกษา

บญุเดือนสาม (นมัสการองค์  - เพื่อสืบทอดวฒันธรรมอันดีงาม บญุเดือนสาม จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) การสืบทอดต่อไป

พระเหลาเทพนิมิต)  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี 3 วนั ณ วดัพระเหลา-  - ประชาชนทั่วไปได้ท าบญุ

คุณธรรม และจริยธรรม เทพนิมิต และมีจิตใจที่ดีงาม

4 โครงการจัดงานวนัออกพรรษา  - เพื่อส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรม  - จัดงานวนัออกพรรษา 20,000          20,000         20,000           - ประชาชนได้ท าบญุ กองการศึกษา

ทางศาสนา ณ วดับรูพา 1 วนั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ฟงัธรรม และสร้างความ

 -  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน สามัคคีในชุมชน

ชุมชน  - วฒันธรรมประเพณี

 - เพื่อสืบทอดวฒันธรรมอันดีงาม ทอ้งถิ่นได้รับการสืบทอด

ของทอ้งถิ่น ฮีต 12 ครอง 14 ต่อไป

5 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อสืบสานวฒันธรรมประเพณี  - จัดงานประเพณี 130,000        130,000       130,000        วฒันธรรมประเพณีของ กองการศึกษา

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

อ าเภอพนา  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้สนุก จ านวน 3 วนั ต่อไป

สนานร่ืนเริง  - ประชาชนมีความรัก 

สามัคคีในหมู่คณะ

6 โครงการจัดงานประเพณี  -  เพื่อสืบทอดศิลปะวฒันธรรม  - สนับสนุนกาชาดจังหวดั 20,000          -             -               -  วฒันธรรมทอ้งถิ่นได้รับ ส านักปลัด

ฮีต 12 และงานกาชาดจังหวดั ใหอ้ยู่คู่กับบตุรหลานต่อไป /ที่ท าการปกครองจังหวดั (เงิน อปท.) การสืบทอดสู่บตุรหลาน

อ านาจเจริญ  - เพื่อสร้างความภาคภมูิใจใน อ านาจเจริญ ต่อไป

วฒันธรรมของทอ้งถิ่น  -  ประชาชนได้แสดงออก
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7 โครงการจัดงานสงกรานต์  - เพื่อสืบสานวฒันธรรมประเพณี  - จัดงานสงกรานต์ 100,000 100,000 100,000  - วฒันธรรมประเพณีของ กองการศึกษา

และวนัผู้สูงอายุแหง่ชาติ ของทอ้งถิ่น และวนัผู้สูงอายุ 1  วนั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ทอ้งถิ่นได้รับการสืบทอด

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ ต่อไป

นึกถึงบญุคุณผู้สูงอายุ  - มีนักทอ่งเที่ยวเพิ่ม

 - เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวใน มากขึ้น
ทอ้งถิ่น  - ผู้สูงอายุมีขวญัและ

ก าลังใจที่ดี

8 โครงการท าบญุตักบาตรเนื่องใน  - เพื่อเปน็การเถลิงศกพทุธศักราช  - จัดงานวนัขึ้นปใีหม่ 10,000 10,000 10,000  - วฒันธรรมประเพณี กองการศึกษา

วนัขึ้นปใีหม่ ใหม่ 1 วนั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) อันดีงามได้รับการสืบทอด

 - เพื่อเปน็การสืบสานวฒันธรรม ต่อไป

ประเพณีอันดีงามของไทยไว้  - ประชาชนในทอ้งถิ่นได้

ร่วมกันท าบญุตักบาตรเพื่อ

เปน็สิริมงคล

9 โครงการถ่ายทอดภมูิปญัญา - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนได้ - เด็กและเยาวชนเขาร่วม 20,000 20,000 20,000 - เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ กองการศึกษา

ทอ้งถิ่น จากผู้สูงอายุสู่เด็ก รู้จักแหล่งเรียนรู้ และเรียนรู้จาก โครงการจ านวน 40 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) และเข้าใจ เกิดความ

และเยาวชน ประสบการณ์ตรง ภาคภมูิใจและหวงแหน 

- เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนเกิดความ ร่วมอนุรักษฟ์ื้นฟแูละ

ภาคภมูิใจในทอ้งถิ่น สืบทอดภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

10 โครงการจัดงานวนัวสิาขบชูา  - เพื่อส่งเสริมและท านุบ ารุง  - จัดกิจกรรมเนื่องใน 10,000 10,000 10,000  - พระพทุธศาสนาได้รับ กองการศึกษา

พระพทุธศาสนา วนัวสิาขบชูา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) การท านุบ ารุง

 - เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล  1. ท าบญุตักบาตร  - ประชาชนได้ท าบญุ
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ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ได้ท าบญุ  2. ลด ละ เลิกอบายมุข ตักบาตร

ตักบาตร ปล่อยสัตว ์และลด ละ เลิก และงดเวน้จากการ

อบายมุข ฆ่าสัตว์

 3. ปล่อยสัตวต่์าง ๆ

11 โครงการงดเหล้างานศพ  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้แสดง  - ประชาชนในชุมชน 50,000 50,000 50,000  - การแสดงของประชาชน กองการศึกษา

ออกถึงความมีไมตรีจิตที่ดี ที่เปน็ชุมชนน าร่อง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มีไมตรีจิตที่ดี สุภาพ

 - เพื่อส่งเสริมการละเวน้ของมึนเมา จ านวน  100  คน  เรียบร้อย

และหา่งไกล  - ประชาชนหา่งไกลและ

 - เพื่อลดปญัหาทางครอบครัวและ เลิกของมึนเมา

สังคมได้  - ปญัหาทางครอบครัว

และสังคมลดลง

     2.10  แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิ และสรา้งความตระหนักในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และความสามัคคีในชุมชน

1 โครงการจัดงานเฉลิม  - เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ  - จัดงาน 5  ธนัวา 30,000 30,000 30,000  - ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด

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

พระเจ้าอยู่หวัฯ  - เพื่อเปน็การกล่อมเกลาจิตใจ  - เกิดความมั่นคงในชาติ

(5 ธนัวา มหาราช) และปลูกจิตส านึกความภมูิใจ ใน  - เกิดความสามัคคีง

ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ ปรองดอง

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

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า- สถาบนัพระมหากษตัริย์ มหาราชินี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ถึงความจงรักภกัดี

พระบรมราชินีนาถ  - เพื่อเปน็การกล่อมเกลาจิตใจ  - เกิดความมั่นคงในชาติ

(12 สิงหา มหาราชิน)ี และปลูกจิตส านึกความภมูิใจ ใน  - เกิดความสามัคคี



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ ปรองดอง

3 โครงการจัดหาเคร่ืองไทยธรรม,  - เพื่อใช้เปน็เคร่ืองสักการะบชูา  - จัดซ้ือธงชาติ ธงตรา 100,000 100,000 100,000  - ได้แสดงออกถึงความ ส านักปลัด

ธงชาติ, ธงเฉลิมพระเกียรติ,  - เพื่อแสดงถึงความจงรักภกัดี สัญลักษณ์ ฯลฯ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) จงรักภกัดีต่อสถาบนั

วสัดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในงาน ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ ประดับสถานที่ส าคัญ พระมหากษตัริย์

พธิสี าคัญ  - มีเคร่ืองสักการะไวบ้ชูา

4 โครงการจัดงานวนัปยิมหาราช  - เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ  - จัดงานวนัปยิมหาราช 10,000 10,000 10,000  - ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด

23 ตุลาคม  (ปกปอูงสถาบนั สถาบนัพระมหากษตัริย์ 1 วนั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ถึงความจงรักภกัดี

สงบ สันติ สมานฉันท)์  - เพื่อเปน็การกล่อมเกลาจิตใจ  - ประชาชนเข้าร่วม  - เกิดความมั่นคงในชาติ

และปลูกจิตส านึกความภมูิใจ ใน โครงการประมาณ  - เกิดความสามัคคี

ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ 300 คน ปรองดอง

 - เพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีของ

สมเด็จพระปยิะมหาราช

5 โครงการจัดกิจกรรมอบรม  - เพื่อเปน็การน้อมร าลึกถึงผู้ก่อต้ัง  - ประชาชนในเขต 100,000 100,000 100,000  - ประชาชนและบคุลากร กองการศึกษา

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

 - เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ สังกัดเทศบาลต าบลพนา สดงออกถึงความจงรักภกัดี

สถาบนัพระมหากษตัริย์ ที่เข้ารับการฝึกอบรม ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

 - เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมรู้จักการ ลูกเสือจ านวน 100 คน  - เสียสละเพื่อประโยชน์

เสียสละ การใหอ้ภยั การมีระเบยีบ ส่วนรวม รู้จักการใหอ้ภยั

วนิัย ช่วยเหลือหมู่มวลมนุษยชน เคารพกฎระเบยีบวนิัยเกิด

ด้วยกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ

และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปาูหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม  - เพื่อใหเ้กิดความรัก สมัครสมาน  - จัดกิจกรรมรณรงค์ 30,000 30,000 30,000  - เกิดความรัก สมัครสมาน ส านักปลัด

ปกปอูงสถาบนัของชาติ สามัคคีในความเปน็ชาติไทยที่มี โดยใหป้ระชาชนมี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สามัคคีในความเปน็ชาติไทย

สถาบนัพระมหากษตัริย์เปน็ ส่วนร่วม ที่มีสถาบนัพระมหากษตัริย์

ศูนย์รวมใจ  - จัดอบรม อสป. เปน็ศูนย์รวมจิตใจ ยึดเหนี่ยว

 - เพื่อสร้างวฒันธรรมการเมือง จิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยฯ

การปกครองในระบอบประชาธปิไตย  - ประชาชนมีความรู้

อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข เกี่ยวกับการเมืองการ

ใหถู้กต้องตามท านองคลองธรรม ปกครองในระบอบประชา-

จารีตประเพณี ธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์

เปน็ประมุขได้อย่างถูกต้อง

7 โครงการชุมนุมลูกเสือ  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่ง  - ลูกเสือ เนตรนารี 40,000  -  -  - ลูกเสือ เนตรนารี และ กองการศึกษา

ทอ้งถิ่นไทยแหง่ชาติ ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ยุวกาชาดพร้อมผู้ก ากับ (เงินอุดหนุน) ยุวกาชาดได้มีประสบการณ์

เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือ ลูกเสือ ได้เข้าร่วม ในการเข้าร่วมการชุมนุม

ทอ้งถิ่นไทยแหง่ชาติ ประจ าปี โครงการชุมนุมลูกเสือ และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2558 ทอ้งถิ่นไทยแหง่ชาติ ประสบการณ์ต่าง ๆ จาก

การเข้าร่วมการประชุม


