189
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลเมืองศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคนและสังคมทีม่ คี ุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มคี ุณภาพทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ
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เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทาและ
ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษา

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้กองการศึกษาเทศบาลเมืองศิลา
มีแผนพัฒนาการศึกษา ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิน่ เป็นกรอบและทิศทางในการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
ปรากฏเป็นอัตลักษ์ผู้เรียน

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ 3.1 จัดประชุมเชิล
ปฏิบตั ิการทบทวนและจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีบคุ ลากร
เข้าร่วม 30 คน 3.2 เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 3.2.1 แผน
ยุมธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 30 เล่ม
3.2.2 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 30 เล่ม
3.2.3 แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ
30 เล่ม 3.2.4 แผนปฏิบตั ิการประจาปี
การศึกษา 30 เล่ม เชิงคุณภาพ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา มี
แผนพัฒนาการศึกษา ทีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพือ่
เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์
ผู้เรียน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
13,300

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1)จานวนผุ้เข้าร่วม
โครงการ มีจานวนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 75 2)
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 75

1)เจ้าหน้าที่และผูป้ ฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา ครูผดู้ ูแล มี
ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่และมีความรู้ความ
เข้าใจถึงขัน้ ตอนในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในทุกระดับ 2)
คณะกรรมการในการจัดทา
แผนในแต่ละคณะ มีความรู้
ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
และมีความรู้ความเข้าใจถึง
ขัน้ ตอนในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา 3)เพื่อ
ให้ผ(บริหารท้องถิน่ มีความรู้
ความเข้าใจถึงขัน้ ตอนการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
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เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการจัดกิจกรรม 1)เพือ่ กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาท
ความสาคัญ รู้จกั หน้าที่ของตนเอง และมี
วันเด็กแห่งชาติ

(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ 1. เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่อายุ
ระหว่าง 2 - 17 ปี จานวน 500 คน 2.
ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนในชุมชนเข้าร่วมงาน
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
100 คน 3. สถานศึกษาในเขตพืน้ ที่ ตาบล
และผู้มีนิสัยใฝ่ศึกษาหาความรู้ กล้า
ศิลาเข้าร่วม 14 แห่ง 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง และโรงเรียนอนุบาลของเอกชนในเขตตาบล
เหมาะสม 2)เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
เข้าร่วม 11 แห่ง 5. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
เข้าร่วมกิจกรรม 10 หน่วยงาน เชิงคุณภาพ
และพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ
เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และการ
ศั
ก
ยภาพด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ 3)เพือ่ กระตุ้นให้
และสังคม เห็นความสาคัญในคุณค่าของ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถานศึกษาใน
ตนเอง และมีจิตใจสานึกในสิทธิ หน้าที่ ความ
ชุมชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของเด็ก รับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีตอ่ ตนเองและ
และเยาวชนอันเป็นทรัพยากรและ
สังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
อนาคตของชาติในการส่งเสริมสนับสนุน และพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกิจกรรมการ
แสดงออกที่กอ่ ให้เกิดความภาคภูมิใจและความ
กิจกรรมวันเด็ก และให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ 4)เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นใน เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษะตริย์ ขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ผู้ปกครอง สถานศึกษา และ
และปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ได้มีส่วนร่วมในการ
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
จัดกิจกรรมวันเด็ก

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

(บาท)
150,000

(บาท)
150,000

(บาท)
150,000

(บาท)
150,000 1)เด็ก และเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับความรู้
จากกิจกรรมที่จดั ขึน้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 %
2)หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และสถานศึกษา
ในพืน้ ที่เห็นความสาคัญ
ของเด็กและเยาวชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 %

1)เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง
บทบาทความสาคัญ รู้จักหน้าที่
ของตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
และเป้นผู้มีนสิ ัยใฝ่ศึกษาหา
ความรู้ กล้าแสดงออกและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอย่างเหมาะสม
2)เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาใน
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา
อารมณ์ และสังคม และการ
เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ 3)
หน่วยงานภารัฐ/เอกชน
สถานศึกษาในชุมชนตระหนักถึง
ความสาคัญของเด็กและเยาวชน
อันเป็นทรัพยากรและอนาคต
ของชาติในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็ก และให้ความรู้ใน
เรื่งอต่างๆ 4)เด็กและเยาวชนยึด
มัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

192
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการมหกรรมจัด
การศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วัตถุประสงค์
1)เพือ่ จัดส่งนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองศิลา เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิน่ 2)เพือ่ ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ให้
เป้นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 3)เพือ่ เปิด
โอกาศให้ครูได้มีการและเปลี่ยนเรียนรู้
และศึกษาหาความรู้เชิงประจักษ์

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ 1)เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 5 กิจกรรม 2)
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดการ
เรียนรู้และมีพฒ
ั นาการที่ดี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 %เชิงคุณภาพ เด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเกิด
การเรียนรู้การปฏิบตั ิตามกฏกติกา
พัฒนาและฝึกจินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ มีการปรับตัวเมื่ออยู่
ร่วมกับผู้อนื่ มีทักษะการฟังที่ดี และ
ได้พฒ
ั นากล้ามเนื้อทุกส่วนให้
แข็งแรง ประสานสัมพันธ์กนั
ระหว่างมือและตา เกิดความสามัคคี
ในทีม รู้จกั การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000 1)จานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการทั้ง 4 ด้าน
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 % 2)
ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อ
พัฒนาการของเด็ก
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 %

1)นักเรียนในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
ศิลา ได้เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
มหกรรมการจัด
การศึกษา 2)นักเรียน
ได้รับพัฒนาการทั้ง 4
ด้าน เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด 3)ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ศึกษาหาความรู้เชิง
ประจักษ์

193
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการศึกษาแหล่ง 1)เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรูส้ ิ่งต่างๆ รอบตัวจากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 2)เพือ่ ให้เด็กเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุขจาก
ประสบการณ์ตรง และสถานที่จริง
ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม 3)เพือ่ ให้เด็กมีความรู้ กค
วามเข้าใจและได้รับประสลการณ์การ
เรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้เกีย่ วกับ
บุคคล สถานที่แวดล้อมหน่วยจังหวัด
ของเรา

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ นักเรียน ครูผู้ดูแลเด็ก
ตัวแทนผู้ปกครอง บุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 120 คน
เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน มีความ
ใฝ่รู้กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ เช่น สถานที่แวดล้อม
สิ่งมีชีวติ ธรรมชาติริบตัว อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถบอกเล่า
เรื่องราวต่างๆได้

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000 1)จานวนเด็กนักเรียน
ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กที่สามารถบอกเล่า
เรื่องราวเหตุการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ที่พบเห็นได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 %
2)ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถในการผลิต
สื่อที่เกีย่ วกับแห่งเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 3 คน

1)เด็กนักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและเกิดการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
จากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 2)เด็กนักเรียน
มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
จากประสบการณืตรง
และสถานที่จริง ได้รับ
การพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม 3)เด็ก
นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และได้รับ
ประสบการณ์การเรียรรู้
ในสาระการเรียนรู้
เกีย่ วกับบุคคล สถานที่
แวดล้อมหน่วยจังหวัด
ของเรา
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เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 โครงการเปิดบ้าน
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาล
เมืองศิลา

วัตถุประสงค์
1)เพือ่ จัดแสดงผลงานของนักเรียน
และครู ในรอบปีการศึกษา 2560 2)
เพือ่ เผยแพร่ผลงานประจาปีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้แก่คณะผู้บริหาร
หน่วยงานต้นสังกัด พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และบุคคลทั่วไปได้ทราบ และติดตาม
ผลการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 3)เพือ่
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดความกล้า
แสดงออก ความภาคภูมิใจ และสร้าง
เจตคติที่ดีต่อการศึกษาในระดับต่อไป
4)เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก
คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองศิลา และผู้มีส่วน
เกีย่ วข้อง เข้าใขบทบาทหน้าที่ของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ นักเรียน คณะครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง คระ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
คณะกรรมการสถานศึกษา
เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ที่
เข้าร่วมชมงาน จานวน 170 คน
เชิงคุณภาพ จัดแสดงนิทรรศการ ซึ่ง
เป็นผลงานครูและนักเรียนที่สาเร็จ
การศึกษา สื่อที่ครูผลิตขึน้ เพือ่ ใช้ใน
การเรียนการสอน เด้กกล้า
แสดงออกอย่างถูกต้อง และผุ้มีส่วน
ร่วมมีความพึงพอใจ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

(บาท)
35,000

(บาท)
35,000

(บาท)
35,000

(บาท)
35,000 1)เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 80
% 2)ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 80 %

258,300

245,000

245,000

245,000

5

4

4

4

1)นักเรียนและคณะครู ได้
แสดงผลงานของในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา 2)เผยแพร่
ผลงานประจาปีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
และบุคคลทั่วไปได้ทราบ และ
ติดตามผลการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3)ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดความกล้า
แสดงออก ภาคภูมิใจและสร้าง
เจตคติที่ดตี อ่ การศึกษาในระดับ
ต่อไป 4)สร้างความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างผู้ปกครอง ครูผู้ดแู ล
เด็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
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วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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กองการศึกษา
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กองการศึกษา
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กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
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