
แบบ ผ.๐๒ ๖๔
๒.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น

ยทุธศาสตร์จงัหวัดยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
กลยทุธ์ที่ ๒ พัฒนาจดัระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
ยทุธศาสตร์ที่ ๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคม
ด้านบริการชมุชนและสงัคม
แผนงาน การศึกษา 

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๑ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาส าหรับ ศพด. จ านวน
 ๓ ศูนย์

เพื่อสนบัสนนุ
ศพด.จัด
การศึกษา

ศพด.จ านวน ๓ศูนย์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๔,๑๓๐ ๑๑๔,๑๓๐ ๑๑๔,๑๓๐ ๑๑๔,๑๓๐ จ านวนร้อย
ละของ

นกัเรียนที่
ได้รับการ
สนบัสนนุ

ศพด.มี
ส่ือสารเรียน

การสอน

กองการศึกษา

๒ โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม(นม)
 โรงเรียน สพฐ. ๖ โรงเรียน

เพื่อใหเ้ด็ก
นกัเรียนได้รับ
อาหารเสริม
(นม)ครบถ้วน

โรงเรียนจ านวน๖ 
โรงเรียน

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อย
ละของ

นกัเรียนที่
ได้รับการ
สนบัสนนุ

นกัเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบรูณ์
แข็งแรง

กองการศึกษา

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๑๔,๑๓๐ 1,014,130   ๑,๐๑๔,๑๓๐ ๑,๐๑๔,๑๓๐

สรุปบัญชโีครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารสว่นต าบลเจริญศิลป์ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๖๕
ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๓ โครงการเงินอดุหนนุส าหรับ

สนบัสนนุอาหารกลางวันส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 (สพฐ.) ๖ โรงเรียน

เพือ่จา่ยเงิน
อุดหนุนโครงการ
จดัหาอาหาร
กลางวนัโรงเรียน
บ้านทุ่งค า 
ฐานข้อมูล :  
ระบบ SIS

โรงเรียนในสังกดั 
สพฐ.๖ โรงเรียน

1,000,000  1,000,000   1,000,000    1,000,000     1,000,000   ร้อยละของ
ผู้เรียนมี
สุขภาพดี

- ผู้เรียนมี
สุขภาพดี

กองการศึกษา

๔ โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม(นม)
ศพด. ๓ ศูนย์

เพื่อใหเ้ด็ก
นกัเรียนได้รับ
อาหารเสริม
(นม)ครบถ้วน

ศพด. ๓ ศูนย์ 
๑๒๐ คน

215,208     215,208     215,208       215,208        215,208      จ านวนร้อย
ละของ
นกัเรียนที่
ได้รับการ
สนบัสนนุ

นกัเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบรูณ์
แข็งแรง

กองการศึกษา

๕ โครงการอาสนบัสนนุอาหาร
กลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์

เพื่อใหเ้ด็ก
นกัเรียนมี
อาหาร
กลางวันกนิ
อย่างครบถ้วน

ศพด. ๓ ศูนย์ 
๑๒๐ คน

     588,000      588,000        588,000         588,000       588,000 จ านวนร้อย
ละของ
นกัเรียนที่
ได้รับการ
สนบัสนนุ

นกัเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบรูณ์
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

 1,803,208   1,803,208    1,803,208     1,803,208    1,803,208

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๖๖

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๖ โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่

ผู้ปกครองของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน  ๓  ศูนย์

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏบิติังาน
ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
และการดูแล
เด็กปฐมวัย

ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ๓ ศูนย์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้ปกครอง
ร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจ

มกีาร
ปฏบิติังาน
ของผู้ดูแล
เด็กเล็ก

กองการศึกษา

๗ ๒. เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการสอน /ราย
หัว

เพื่ออุดหนุน
ส าหรับค่า

จัดการเรียน
การสอน
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก(ค่า

จัดการเรียน
การสอน

จ านวน ๓ แหง่ 
๑๒๐ คน

๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ จ านวน
นกัเรียนร้อย
ละ ๑๐๐ที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

การจัดการ
เรียนการ
สอนเรียน
การสอน
ของศูนย์

พฒันาเด็ก
เล็ก

กอง
การศึกษา

๒๑๔,๐๐๐ ๒๑๔,๐๐๐ ๒๑๔,๐๐๐ ๒๑๔,๐๐๐ ๒๑๔,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๖๗

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๘ โครงการส่งเสริมศักยภาพครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๓ 
ศูนย์

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพครู
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
จ านวน ๓ 
ศูนย์

ตลอดปคีรูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กจ านวน ๓ 
ศูนย์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนครูร้อย
ละ๑๐๐ ที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

ครูผู้ดูแล
เด็กมี
ความรู้

ความสามาร
ถในการสอน

กอง
การศึกษา

๙ โครงการกอ่สร้างร้ัวศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นบา้นทุ่งค า หมู่ที่ ๓

เพื่อปอ้งกนั
ความ
ปลอดภยัของ
นกัเรียน
ปลอดภยัของ
นกัเรียนและ
ทรัพย์สิน

ร้ัวศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน
๑แหง่

300,000     300,000     -               -                -              จ านวนแหง่ที่
กอ่สร้าง

เด็ก
นกัเรียนมี
ความ
ปลอดภยั

กอง
การศึกษา

๑๐ โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นทุ่งค าหมู่ที่ ๓

มสีถานที่ใน
การเรียนการ
สอนของ
นกัเรียนที่ได้
มาตรฐาน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขนาด
มาตรฐาน๑ แหง่

1,900,000  1,900,000   -               -                -              จ านวนศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็กที่กอ่สร้าง

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดี
ผู้ปกครองมี
เวลาประกอบ
อาชีพ

กอง
การศึกษา

2,250,000 2,250,000  50,000        50,000         50,000        

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๖๘

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๑๑ โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้น หนองฮังแหลว หมู่ที่ ๔
มสีถานที่ใน
การเรียนการ
สอนของ
นกัเรียนที่ได้
มาตรฐาน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขนาด
มาตรฐาน๑ แหง่

700,000     700,000     700,000       700,000        700,000      จ านวนศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็กที่กอ่สร้าง

เด็กเล็กมี
พฒันาการ
ที่ดี
ผู้ปกครองมี
เวลา
ประกอบ
อาชีพ

กอง
การศึกษา

๑๒ โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้น บา้นแกด า หมู่ที่ ๕

มสีถานที่ใน
การเรียนการ
สอนของ
นกัเรียนที่ได้
มาตรฐาน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขนาด
มาตรฐาน๑ แหง่

700,000     700,000     700,000       700,000        700,000      จ านวนศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็กที่กอ่สร้าง

เด็กเล็กมี
พฒันาการ
ที่ดี
ผู้ปกครองมี
เวลา
ประกอบ
อาชีพ

กอง
การศึกษา

๑๓ โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้น บา้นนาดี หมู่ที่ ๖

มสีถานที่ใน
การเรียนการ
สอนของ
นกัเรียนที่ได้
มาตรฐาน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขนาด
มาตรฐาน๑ แหง่

700,000    700,000     700,000      700,000       700,000     จ านวนศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็กพฒันาเด็ก
เล็กที่กอ่สร้าง

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดี
ผู้ปกครองมี
เวลาประกอบ
อาชีพ

กอง
การศึกษา

2,100,000 2,100,000  2,100,000   2,100,000    2,100,000   

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๖๙

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๑๔ โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้น บา้นโนนค าพฒันา หมู่ที่ 
10

มสีถานที่ใน
การเรียนการ
สอนของเรียน
การสอนของ
นกัเรียนที่ได้
มาตรฐาน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขนาด
มาตรฐาน๑ แหง่

700,000     700,000     700,000       700,000        700,000      จ านวนศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็กที่กอ่สร้าง

เด็กเล็กมี
พฒันาการ
ที่ดี
ผู้ปกครองมี
เวลา
ประกอบ
อาชีพ

กอง
การศึกษา

๑๕ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 
หอ้งน้ า โรงอาหารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก บา้นสร้างฟาก ,บา้นทุ่งค า,
บา้นกดุนาขาม

เพื่อใหศู้นย์
พฒันาเด็กเล็ก
มคีวามมั่นคง
แข็งแรงมี
ความปลอดภยั

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขนาด
มาตรฐาน๓ แหง่

500,000     500,000     500,000       500,000        500,000      จ านวนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
ได้รับการ
ซ่อมแซม

เด็กเล็กมี
พฒันาการ
ที่ดี
ผู้ปกครองมี
เวลา
ประกอบ
อาชีพ

กอง
การศึกษา

๑๖ โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าภายใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทุ่งค า  หมู่ที่
 ๓

เพื่อใหเ้ด็ก
นกัเรียนมี
หอ้งน้ าใช้การ
ได้ดี

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นทุ่งค า หมู่
ที่ ๓

     100,000      100,000                  -                     -                   -   ศพด.มี
หอ้งน้ าที่
สะอาดใช้ร้อย
ละ ๘๐

เด็ก
นกัเรียนมี
หอ้งน้ า
สะอาดใช้
การได้ดี

กอง
การศึกษา

 1,300,000   1,300,000    1,200,000     1,200,000    1,200,000

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๗๐

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๑๗ โครงการส่งเสริมกจิกรรมเด็กและ

เยาวชน เนื่องในวันเด็กแหง่ชาติ
เพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะของเด็ก
ใหม้ี
พฒันาการ
ด้านสติปญัญา
และ
ประสบการณ์
ที่ดีฯ

พื้นที่ อบต.เจริญ
ศิลป์

150,000     150,000     150,000       150,000        150,000      ร้อยะล ๘๐ 
ของเด็กใน
ต าบลได้
ร่วมงานวัน
เด็กแหง่ชาติ

เด็กมี
พฒันาการ 
ด้าน
สติปญัญา
และ
ประสบการณ์
ที่ดีฯ

กอง
การศึกษา

๑๘ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กและเยาวชน

เพื่อให้
นกัเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักธรรมของ
ศาสนาสร้าง
จิตส านกึที่ดี
งามน า
หลักธรรมมาใช้

เด็กนกัเรียนและ
เยาวชนในต าบล
เจริญศิลป์

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน
กจิกรรมและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรม

เด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม

กอง
การศึกษา

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๗๑

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

๑๙ โครงการจัดกจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ เพือ่ให้เด็ก
นักเรียนและ
เยาวชนได้ศึกษา
และมีความรู้
เกี่ยวกับวนั
ส าคัญมากยิง่ขึ้น

ศพด. ๓ ศูนย์ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ ๗๐
นกัเรียนมี
ความรู้
เกี่ยวกบัวัน
ส าคัญ

นกัเรียนได้
ศึกษาและมี
ความรู้
เกี่ยวกบัวัน
ส าคัญวัน
แมแ่หง่ชาติ

กอง
การศึกษา

๒๐ โครงการจัดกจิกรรมวันพอ่แหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็ก
นกัเรียนและ
เยาวชนได้
ศึกษาและมี
ความรู้
เกี่ยวกบัวัน
ส าคัญมาก
ยิ่งขึ้น

ศพด. ๓ ศูนย์ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ ๗๐
นกัเรียนมี
ความรู้
เกี่ยวกบัวัน
ส าคัญ

นกัเรียนได้
ศึกษาและมี
ความรู้
เกี่ยวกบัวัน
ส าคัญวัน
พอ่แหง่ชาติ

กอง
การศึกษา

๒๑ โครงการจัดกจิกรรมเฝ้าระวังเด็ก
จมน้ า

เพือ่ให้ความรู้
เบือ้งต้นในการให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ช่วยเหลือเด็ก
จมน้ า

เด็กเล็ก ครู ผู้ดูแล
เด็ก และผู้ปกครอง
เด็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกดั

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๑๐๐
ของนกัเรียน
ลดอตัราความ
เส่ียงลดนอ้ยลง

อัตราความ
เส่ียงลดน้อยลง
 และอัตรา
การตายการ
จมน้ าลดลง

กอง
การศึกษา

44,000 44,000 44,000 44,000 24,000

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๗๒

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๒๒ โครงการปรับปรุงภมูทิศัน ์ศพด. ๓ 

ศูนย์
เพื่อจัด
สภาพแวดล้อม
ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ใหก้บั
นกัเรียน

ศพด.มแีหล่ง
เรียนรู้ที่ปลอดภยั 
นา่ดูนา่อยู่ นา่เรียน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ ๘๐มี
อปุกรณ์ใช้ใน 

ศพด.

ศพด.มี
สภาพแวดล้อม
ที่ดีร่มร่ืน และ

เป็นแหล่ง
เรียนรู้ฯ

กอง
การศึกษา

๒๓ โครงการลงหนิลูกรังที่สาธารณะ
บริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็กหมู่ที่ ๑๑

เพื่อลงหนิ
ลูกรังที่
สาธารณะ
บริเวณศพด.
บา้นสร้างฟาก

จ านวน ๑ แหง่ 100,000     100,000     100,000       100,000        100,000      ร้อยละ ๑๐๐
มพีื้นที่ที่
เหมาะสม

ศพด.มี
สภาพพื้นที่ที่
เหมาะสม

กองการศึกษา

๒๔ โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์กลางแจ้ง
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน 3 
ศูนย์

เพื่อใหเ้ด็ก
ได้รับการ
พฒันาการ
เรียนรู้นอก
หอ้งเรียน

ศพด.จ านวน ๓      300,000      300,000        300,000         300,000       300,000 จ านวนแหง่ที่
ได้รับจัดสรร

นกัเรียนใน
ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
ได้รับการ
พฒันาการ
เรียนรู้

กอง
การศึกษา

    460,000      460,000       460,000        460,000      460,000

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ



๗๓

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕ โครงการพฒันาข้าราชการครูผู้ดูแล

เด็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบคุลากร
ทางการศึกษา เจ้าหนา้ที่และบคุล
อื่นๆ

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพ
ข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก ครู
ผู้ดูแลเด็กและ
บคุลากร
ทางการศึกษา
 จนท.และ
บคุคลอื่นๆ

จ านวน ๑ คร้ัง/ปี
ข้าราชการครูผู้ดู
และเด็ก ครูผู้ดูแล
เด็กและบคุลากร
ทางการศึกษา

จนท.และบคุคล
อื่นๆ

21,000       21,000        21,000         21,000          21,000        ร้อยละ ๘๐
ข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา
มคีวามรู้เพิ่มขึ้น

น าความรู้ที่
ได้มาจัดการ
เรียนการ
สอน

กอง
การศึกษา

๒๖ เพื่อเพิ่มพนู
ความรู้ทกัษะ
การสอน

๑ คร้ัง/ปี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ครูและ
บคุลากร

ทางการศึกษา
มคีวามรู้เพิ่มขึ้น

ครูน า
ความรู้ที่

ได้มาจัดการ
เรียนการ

สอน

กอง
การศึกษา

๒๗ เพอืใหม้ี
อปุกรณ์ส่ือใช้
ในการจัดการ
เรียนการสอน

อปุกรณ์ ส่ือการ
เรียนการสอน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐มี
อปุกรณ์ส่ือใช้
ในศพด.

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียน
การสอน

กอง
การศึกษา

๑๗๑,๐๐๐ ๑๗๑,๐๐๐ ๑๗๑,๐๐๐ ๑๗๑,๐๐๐ ๑๗๑,๐๐๐

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่บคุลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

จัดซ้ืออปุกรณ์ ส่ือนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการ
ของเด็ก

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๗๔

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

๒๘ เพื่อใหเ้ด็ก
เยาวชนมี
ความรู้
เกี่ยวกบั
ส่ิงแวดล้อม
รอบตัว

๑ คร้ัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
เด็ก เยาวชน
รู้จัก 
ส่ิงแวดล้อม
เพิ่มขึ้น

เด็ก 
เยาวชนรู้จัก
ส่ิงแวดล้อม
รอบตัว

กอง
การศึกษา

๒๙ โครงการทศันศึกษานอกสถานที่ของ
เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กได้เรียนรู้
นวัตกรรม
ระดับปฐมวัย
จากแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่

เด็กนกัเรียน/ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็กผู้ปกครอง
นกัเรียน

30,000       30,000        30,000         30,000          30,000        ร้อยละ ๘๐ 
เด็กนกัเรียนได้
เรียนรู้จาก
สถานที่จริง

เด็กปฐมวัย
ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้
จากสถานที่
จริง

กอง
การศึกษา

130,000    130,000     130,000      130,000       130,000     

โครงการอบรมเข้าค่ายส่ิงแวดล้อม

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๗๕

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๓๐ โครงการส่งเสริมกจิกรรมเด็กและ

เยาวชนในวันต่อต้านยาเสพติด
เพื่อเด็ก 
เยาวชนมี
ภมูคุ้ิมกนั รู้จัก
ปอ้งกนัและ
ปฏเิสธยาเสพ
ติด เหน็คุณค่า
ของตนเอง 
และคิดเชิงบวก

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ต าบล

เจริญศิลป์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 70

กลุ่มเปา้หมาย

ที่เข้าร่วม

กจิกรรม

สามารถปรับ

ทศันคติ

ตนเองและคิด

เชิงบวก

เด็กและ
เยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันและ
รู้จกัการ
ปฏิเสธยาเสพ
ติดรวมทั้งมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมสร้าง
ในชุมชน

กอง
การศึกษา

๓๑ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ศพด.
บา้นทุ่งค า ขนาด ๘× ๑๒เมตร

มสีถานที่ใน
การจัด
กจิกรรมต่างๆ
ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

อาคาร
เอนกประสงค์
จ านวน ๓ หลัง

300,000     300,000     300,000       300,000        300,000      จ านวนแหง่ที่
กอ่สร้าง

มสีถานที่ใน
การจัดจัด
กจิกรรมต่าง
ในศพด.

กอง
การศึกษา

๓๒ กอ่สร้างศาลาที่พกัผู้ปกครองเด็ก
ขนาด๓ × ๒  เมตร จ านวน  ๓ 
หลังส าหรับ ศพด. ๓  แหง่

เพื่อใหม้ี
สถานที่ให้
ผู้ปกครองนั่ง
รอรับเด็ก
นกัเรียน

อาคาร จ านวน ๓ 
หลัง

     300,000      300,000        300,000         300,000       300,000 จ านวนศาลา
ที่พกั
ผู้ปกครองเด็ก

ผู้ปกครองมี
ที่พกัเพื่อรอ
รับเด็ก
นกัเรียน

กอง
การศึกษา

๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๗๖
ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๓๓ กอ่สร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นกดุนาขาม ม.๙
มสีถานที่ใน

การเรียนการ

สอนของ

นกัเรียนที่

ได้รับมาตรฐาน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขนาด

มาตรฐาน๑ แหง่

1,600,000  1,600,000   1,600,000    1,600,000     1,600,000   จ านวนศูนย์
พฒันาเด็ก

เล็กที่กอ่สร้าง

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดี
ผู้ปกครองมี

เวลาประกอบ
อาชีพ

กอง
การศึกษา

๓๔ โครงการบา้นวัด ประชารัฐสร้างสุข
 ตามแนว 5 ส

เพื่อส่งเสริมให้
ทกุภาคส่วนมี
ส่วนร่วม
พฒันา
สภาพแวดล้อม
วัด ตาม
แนวทาง 5 ส

2  แหง่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วัดร้อยละ 
๑๐๐

วัดมี
สภาพแวดล้อ
มวัดใหเ้อื้อ
ต่อสุขภาพ 
เอื้อต่อการ
ท ากจิกรรม
ทางพทุธ
ศาสนา

กอง
การศึกษา

๓๕ โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา เพื่อกอ่สร้าง
สนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา

๑ แหง่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ๑ แหง่ ศพด.มีสนาม
เด็กเล่นให้เด็ก
ได้ท ากิจกรรม

กอง
การศึกษา

1,670,000 1,670,000  1,670,000   1,670,000    1,670,000   

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๗๗

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

๓๖ โครงการแข่งขันทางวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกดั

เพื่อจัด
กจิกรรมใส่ง
เสริมใหเ้ด็กได้
มกีารแข่งขัน
ทางวิชาการ

๑ คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ๑ คร้ัง เด็กได้มีการ
ฝึก และ
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ

กอง
การศึกษา

๓๗ โครงการประกวดสถานศึกษาใน
สังกดัเพื่อความเปน็เลิศ

เพื่อจัด
กจิกรรมการ
ประกวด
สถานศึกษาใน
สังกดั

๑ คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ๑ คร้ัง สถานศึกษามี
การพัฒนา
และชุมชนให้
การยอมรบั

กอง
การศึกษา

๓๘ กอ่สร้างลานคอนกรีต ภายใน
บริเวณ ศพด.ในสังกดั

เพื่อใหม้พีื้นที่
จัดกจิกรรมใน
การส่งเสริม
การเรียนรู้ของ
เด็ก

๓ แหง่ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอ้ยละ 60  
สถานศึกษามี
ลานคอนกรตี

ศพด.มีพ้ืนที่
ในการจัด
กิจกรรม การ
เรยีนรู้นศพด.
มีพ้ืนที่ในการ
จัดกิจกรรม

กอง
การศึกษา

๓๙ กอ่สร้างประตูร้ัวเหล็กดัด ศพด.
บา้นทุ่งค า

เพื่อกอ่สร้าง
ประตูร้ัว
เหล็กดัด 
ศพด.ทุ่งค า

๑ ประตู

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประตู
เหล็กดัด

ศพด.มีประตู
รั้วเหล็กดัด

กอง
การศึกษา

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๒๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐

๗๘

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

๔๐ กอ่สร้างถนนคอนกรีตภายใน
สถานศึกษาในสังกดั

เพื่อกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีต
ภายใน
สถานศึกษาใน
สังกดั

๓ แหง่

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอ้ยละ 60  
สถานศึกษามี
ลานคอนกรตี

สถานศึกษามี
ถนนคอนกรตี
ใช้ในการ
เดินทางสัญจร

กองการศึกษา

๔๑ โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง
บริเวณโดยรอบศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทุ่งค า,บา้นกดุนาขาม,บา้น
สร้างฟาก

เพื่อใหศู้นย์มี
พฒันาเด็กเล็ก
มไีฟฟา้ส่อง
สว่างทรัพย์สิน
ปลอดภยั

๓ แหง่ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๖๐ ของ
สถานศึกษามี
ไฟฟ้าส่องสว่าง

สถานศึกษามี
ไฟฟ้าส่องสว่าง

กองการศึกษา

๔๒ โครงการกอ่สร้างทางเดินเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารเรียนพร้อมหลังคา
บา้นทุ่งค า

เพื่อใหศู้นย์ได้
มทีางเดิน
เชื่อมต่ออาคาร
เรียนหลังเกา่
ไปหาอาคาร
เรียนหลังใหม่

๑ แหง่ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๖๐ ของ
สถานศึกษามี
ทางเดิน
เชือ่มต่ออาคาร
เรยีนหลังเก่าไป
หาอาคารเรยีน
หลังใหม่

สถานศึกษามี
ทางเดิน
เชือ่มต่อ
อาคารเรยีน
หลังเก่าไปหา
หลังใหม่

กองการศึกษา

๕๙๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๗๙

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

๔๓ โครงการกอ่สร้างหอประปาพร้อม
ระบบสูบ-จ่าย ศพด.บา้นทุ่งค า,
บา้นกดุนาขาม,บา้นสร้างฟาก

เพื่อใหศู้นย์
พฒันาเด็กเล็ก
มรีะบบ
น้ าประปาไว้ใช้
เองในช่วง
น้ าประปา
หมู่บา้นไมไ่หล

๓ แหง่ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ รอ้งละ ๖๐ ของ
สถานศึกษามี
หอประปาพรอ้ม
ระบบสูบ-จ่าย

สถานศึกษามี
หอประปา
พรอ้มระบบ
สูบ-จ่าย

กองการศึกษา

๔๔ โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา
อาคารเรียนหลังใหมเ่ชื่อมต่อ
ระหว่างหอ้งพกัครูกบัหอ้งน้ าบา้น
ทุ่งค า

เพื่อต่อเติม
หลังคา
ระหว่างหอ้งทั้ง
 ๒ ฝังใหม้ี
หลังคาคลุม
หมดปอ้งกนั
แดดปอ้งกนัฝน

๑ แหง่ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๖๐ ของ
สถานศึกษามี
การปรบัปรงุต่อ
เติมหลังคา
อาคารเรยีนหลัง
ใหม่เชือ่มต่อ

สถานศึกษามี
การปรบัปรงุ
ต่อเติม
หลังคาอาคาร
เรยีนหลังใหม่
เชือ่มต่อ

กองการศึกษา

๔๕ โครงการกอ่สร้างหลังคาสนามเด็ก
เล็กบา้นทุ่งค า ขนาด  8 * 12 เมตร

เพือ่สร้างหลังคา
สนามเด็กเล็กใน
ศูนยใ์ห้อยูใ่น
สภาพที่ดีและใช้
งานได้ปลอดภัย

๑ แหง่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๖๐ ของ
สถานศึกษามี
สนามเด็กเล่นที่
มีหลังคา

สถานศึกษามี
สนามเด็กเล็ก
เล่นมีหลังคา

กองการศึกษา

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐

๘๐

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

๔๖ โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค์ เพื่อใหศู้นย์

พฒันาเด็กเล็ก
ได้มลีาน
อเนกประสงค์
ที่อยู่ในร่มไม่
โดนฝน

๑ แหง่ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ 
ของ
สถานศึกษามี
หลังคาคลุม
ลาน
อเนกประสงค์

สถานศึกษา
มหีลังคา
คลุมลาน
อเนกประสง
ค์

กอง
การศึกษา

๔๗ โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นกดุนาขาม

มสีถานที่ใน
การเรียนการ
สอนของ
นกัเรียนที่ได้
มาตรฐาน

๑ แหง่ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็กที่ต่อเติม

เด็กเล็กมี
พฒันาการ
ที่ดี 
ผู้ปกครองมี
เวลา
ประกอบ
อาชีพ

กองการศึกษา

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๘๑

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

๔๘ กอ่สร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน คสล.
 ศพด.บา้นทุ่งค า ศพด.บา้นสร้าง
ฟาก ศพด.บา้นกดุนาขาม

เพื่อให้
บคุลากร
ทางการศึกษา
และเด็กเล็กใน
ศพด.ได้มพีธิี
ต่างๆ เช่น
แสดงความ
เคารพในการ
ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ ขึ้น-ลง 
ในเวลาราชการ

๓ แหง่ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนแหง่ที่
ได้ด าเนนิการ

บคุลากร
ทาง
การศึกษา
และเด็กเล็ก
ในศพด.ได้
มพีธิีต่างๆ 
เช่นแสดง
ความเคารพ
ในการยืน
ตรงเคารพ
ธงชาติ ขึ้น-
ลง ในเวลา
ราชการ

กองการศึกษา

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา


