
2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนใน

เขตเทศบาลต าบลชะมาย                     

 -กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้และภมูิ

ปญัญาไทย                                      

 -กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี      

 - กิจกรรมพฒันาศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพยีง                              

  - กิจกรรมเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ 

ประจ าปกีารศึกษา 2558                     

   - กิจกรรมดนตรีสากล                     

 - กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่ประชาคม

เพือ่เตรียมความพร้อม

ในการจัดการศึกษาขั้น

พืน้ฐานให้แก่โรงเรียน

ในเขตเทศบาลต าบล

ชะมาย (เงินอุดหนุน)

เทศบาลอดุหนนุ

โรงเรียนในเขต

เทศบาลเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใหแ้กโ่รงเรียนในเขต

เทศบาลต าบลชะ

มายจ านวน 3 โรง 

ได้แก ่ร.ร.บา้นหนอง

หว้า ร.ร.วัดวังหบี     

  ร.ร.วัดเขากลาย

200,000 200,000 200,000 นักเรียน

ได้รับการ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้มากขึ้น

การศึกษาขั้นพืน้ฐานมี

ความพร้อมมากขึ้น

ส านักปลัด

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ที่

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม

เทศบาลต าบลชะมาย

แนวทางที่ 1 พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม  และตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลชะมาย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายบริหาร

สถานศึกษา  ได้แก่ 

ส าหรับสนับสนุน

อาหารกลางวันของ

นักเรียนในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลชะมาย

 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยใน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย

บริหารสถานศึกษา  ได้แก ่

ส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันของนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต าบลชะมาย 

จ านวน 3 ศูนย ์จ านวน  210

 คน ๆ ละ 20 จ านวน 280 

วัน  การพัฒนาครูผู้ดูแล

เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก การปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ ค่า

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารเพือ่การเรียนรู้ 

ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส าหรับเด็ก  และค่าใช้จา่ย

ในการจดักจิกรรมโครงการ

ต่าง ๆ ของศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กทีจ่ะต้องด าเนินการตาม

อ านาจหน้าทีข่องศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กต าบลชะมาย

    1,488,000     1,488,000     1,488,000 ร้อยละ100

ของนักเรียน

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กได้รับ

บริการอาหาร

 กลางวัน     

 ร้อยละ 80  

 ของนักเรียน

ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กได้

พัฒนาทักษะ 

 ความรู้

ความสามารถ

สถานศึกษาได้รับการ

พัฒนาและบูรณาการ

ทางการศึกษา

ส านักปลัด
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

3 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน

ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด.)

เพือ่ให้เด็กมีวัสดุ

อุปกรณ์ในการศึกษา

เรียนรู้

จัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กต าบลชะมาย

20,000 20,000 20,000 นัดเรียนศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กได้มีวัสดุ

อุปกรณ์ใช้

อย่างทัว่ถึง

เด็กมีอุปกรณ์ใน

การศึกษาหาความรู้

งานการศึกษา

 ส านัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการจ้างเหมาท าอาหารนักเรียน 

(อาหารกลางวันเด็กนักเรียน)

เด็กได้รับสารอาหาร

ครบถ้วนตามหลัก

โภชนาการ

จัดหาอาหาร

กลางวันเด็ก

นักเรียนของ

นักเรียนในสังกัด

เทศบาลต าบล

ชะมาย ต้ังแต่

อนุบาล - ป.6 

และนักเรียนใน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก (งบเงิน

อุดหนุน)

3,824,000 3,824,000 3,824,000 ร้อยละ100

ของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับบริการ

อาหาร

กลางวันครบ

ทุกคน

เด็กนักเรียนได้กิน

อาหารทีม่ีประโยชน์

และเพียงพอ

งานการศึกษา

 ส านัก

ปลัดเทศบาล
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

5 โครงการอาหารเสริมนม ให้กับ

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ให้นักเรียนได้รับ

อาหารเสริมนม เพือ่

บ ารุงสุขภาพ

จัดซ้ืออาหาร

เสริม (นม) 

ให้กับนักเรียน

โรงเรียนเขต

เทศบาลต าบล

ชะมายและศพด.

 ต าบลชะมาย

2,047,920 ร้อยละ100

ของนักเรียน

ได้รับบริการ

อาหารเสริม

นม

เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารเสริมนม

เพือ่บ ารุงสุขภาพให้ดีขึ้น

งานการศึกษา
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

6 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล     

  ชะมาย

ศพด.ชะมาย มีอุปกรณ์

ในการเรียนการสอนที่

ครบครัน

เพือ่จ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการ

จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา การ

จัดท า

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี

การศึกษา เช่น 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

กระดาษ หมึก

พิมพ์ และอื่น ๆ 

ทีเ่กี่ยวข้อง 

(ศพด.ชะมาย)

20,000 20,000 20,000 ศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กมีการ

วางแผน

พฒันา

การศึกษาได้

เป็นอยา่งดี

เพือ่ใช้เป็นแผน

ด าเนินงานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ส านักปลัด
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(บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

7 โครงการเข้าค่ายพักแรมเรียนรู้ทักษะ

ภาษาอังกฤษมุ่งสู่อาเซียน

เพือ่จัดกิจกรรมเข้าค่าย

พักแรมเรียนรู้ทักษะ

ภาษาอังกฤษโรงเรียน

ในเขตเทศบาลต าบล

ชะมายและ ศพด.

ต าบลชะมาย

 ร.ร.ในเขต

เทศบาลต าบล

ชะมาย และ  

ศพด.ชะมาย

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 

ของนักเรียนมี

ทักษะ

ภาษาองักฤษ

มากขึ้น

นักเรียนในเขต

เทศบาลต าบลชะมาย

และศพด. ต าบลชะมาย

 ได้รับทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

งานการศึกษา
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(บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

8 โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล

งาน " น้องอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลชะมาย"

มีอุปกรณ์ใช้ในการจัด

นิทรรศการ

เพือ่จ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการ

จัดนิทรรศการ

แสดงผลงานของ

นักเรียน เช่น ค่า

วัสดุ อุปกรณ์ 

ค่าอาหาร 

เคร่ืองด่ืม ค่าโต๊ะ 

เก้าอี้ ค่าเช่า

เต็นท์ ค่าเช่า

เคร่ืองเสียง ค่า

จัดตกแต่ง

สถานที ่กระดาษ

 สี และอื่นๆ      

 ทีเ่กี่ยวข้อง

15,000 15,000 15,000 นักเรียนได้มี

ส่วนร่วมใน

การแสดง

ความสามารถ

และผลงาน

ได้มากยิ่งขึ้น

เพือ่แสดงผลงานและ

พัฒนาการของเด็ก

ส านักปลัด
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(บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

9 โครงการห้องสมุดมีชีวิต เพือ่พัฒนา

ห้องสมุดกศน. ต าบล

ชะมายให้เป็นศูนย์กลาง

ในการส่งเสริมให้

นักศึกษาและ

ประชาชนทัว่ไปได้ไปใช้

ประโยชน์จากการอ่าน

อุดหนุน กศน. 

ประจ าปี

งบประมาณ 

2558

20,000 กศน. มี

อุปกรณ์การ

เรียนการ

สอนทีท่ันสมัย

ได้มีการจัดการเรียน

การสอนและได้รับ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

งานการศึกษา

10  - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ตามอัธยาศัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลชะมาย

เพือ่จ่ายให้กับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 

ค่าจ้างเหมารถ 

ค่าอาหาร ค่าเอกสาร

และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

 ศพด. ต าบล  

ชะมาย

30,000 เด็กได้มี

ประสบการณ์

ทักษะในการ

เรียนการ

สอนมากยิ่งขึ้น

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีประสบการณ์การ

เรียบนรู้มากขึ้น

ส านักปลัด
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(บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

11 โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลชะมาย

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักเรียนใหม่และ

ประชุมผู้ปกครองใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลชะมาย

 ศพด. ต าบล  

ชะมาย

30,000 30,000 30,000 จ านวน

ผู้ปกครองที่

เข้าร่วม

ประชุม 

นักเรียนและ

ผู้ปกครองได้

มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับศูนย์

พัมนาเด็ก

เล็กต าบล    

  ชะมาย

ผู้ปกครองเกิดความ

เข้าใจในการ

บริหารงานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น

ส านักปลัด
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

12 โครงการหนูท าได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลชะมาย

เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

แสดงความสามารถ

พิเศษของตนเอง

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัด

กิจกรรมฝึกซ้อม

นาฎศิลป์ และ

ฝึกมารยาทไทย 

เช่น การพูด การ

ไหว้ เช่น ค่าวัสดุ

อุปกรณ์นาฎศิลป์

 ค่าตอบแทน

วิทยากร และ

อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

ในการจัด

กิจกรรมโครงการ

20,000 20,000 20,000 นักเรียนได้มี

โอกาสแสดง

ความรู้

ความสามารถ

ได้

เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม

ฝึกซ้อมนาฎศิลป์ และ

ฝึกมารยาทไทย

ส านักปลัด
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

13 โครงการนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลชะมาย

เพือ่นิเทศภายใน ครู

ผู้ดูแลเด็กเล็กในการ

ประเมินการปฏิบัติการ

สอน

ประเมินผลการ

ปฏิบัติการสอน

ของครูผู้ดูแลเด็ก

เล็ก อย่างน้อยปี

ละ 1 คร้ัง

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

ของครูผู้ดูแล

เด็ก มี

ประสิทธิภาพ

ในการสอน

ตามเกณฑ์

ครูผู้ดูแลเด็กมี

ประสิทธิภาพในการ

สอนมากยิ่งขึ้น

ส านักปลัด

7,774,920 5,677,000 5,677,000 19,128,920
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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