
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา ภายในต าบลทุกระดับให้ได้มาตรฐาน
 

       2566   
  (บาท)

       2567  
(บาท)

       2568 
   (บาท)

    2569 
(บาท)

    2570 
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.ทบัสวาย

เพื่อพฒันาใหไ้ด้
มาตรฐานและมีสภาพ
มั่นคงแข็งแรง

ปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.ทบัสวาย

      100,000      100,000     100,000      100,000     100,000 1 ศูนย์ อาคารมีความมั่นคง
แข็งแรงปลอดภยั

ส าหรับเด็ก

กอง
การศึกษา
และศพด.

2 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.ทบัสวาย

เพื่อใหเ้กิดความร่มร่ืน
และสวยงามและมี
สถานที่ไวส้ าหรับ
ผู้ปกครองรอรับเด็ก

ปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.ทบั
สวาย

100,000           100,000     100,000      100,000     100,000 1 หลัง อาคารมีความมั่นคง
แข็งแรงปลอดภยั

ส าหรับเด็ก

กอง
การศึกษา
และศพด.

3 โครงการอาหารกลางวนั
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทบัสวาย

เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 
สะอาด และถูกหลัก
โภชนาการ

จัดหาอาหารกลางวนัที่ถูก
โภชนาการส าหรับ ศพด.  
อสบต.ทบัสวาย

      320,000      320,000     320,000      320,000     320,000 นักเรียน  
จ านวน 60 

คน

เด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร

กลางวนัอย่าง
เพยีงพอและถูกหลัก

โภชนาการ

กอง
การศึกษา
และศพด.

4 โครงการอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทบัสวาย

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมี
ร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรง

จัดหาอาหารเสริม (นม)  
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 อบต.ทบัสวาย

      130,000      130,000     130,000      130,000     130,000   นักเรียน 
จ านวน 60 

คน

เด็กเล็กมีร่างกายที่
สมบรูณ์แข็งแรง

และมีพฒันาการที่ดี

การ
การศึกษา 

ศพด.

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
               เปา้หมาย      

          (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา



       2566   
  (บาท)

       2567  
(บาท)

       2568 
   (บาท)

    2569 
(บาท)

    2570 
(บาท)

5 โครงการอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับโรงเรียนชุมชนบา้นทบั
สวาย

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี
ร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรง

จัดหาอาหารเสริม(นม)
ส าหรับโรงเรียนชุมชนบา้น
ทบัสวาย

350,000      350,000     350,000    350,000     350,000    จ านวน 
นักเรียน200

 คน

เด็กมีร่างกายที่
สมบรูณ์แข็งแรง

และมีพฒันาการที่ดี

กอง
การศึกษา 

ศพด.

6 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
คณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.ทบัสวาย

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานศูนย์ของ
คณะกรรมการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ทบัสวาย

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการ ศพด. 
อบต.ทบัสวาย

        10,000       10,000       20,000       20,000       20,000 คณะกรรมกา
ร ศพด.อบต.
     ทบัสวาย
 จ านวน 13 

คน

คณะกรรม การมี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติัหน้าที่

กอง
การศึกษา 

ศพด.

7 โครงการพฒันาการเรียนรู้นอก
สถานที่

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้มี
การเรียนรู้นอกสถานที่

จัดทศันศึกษาดูงาน เรียนรู้
นอกสถานที่ส าหรับ ศพด. 
อบต.ทบัสวาย

        30,000       30,000       30,000       30,000       30,000 เด็ก  
ผู้ปกครอง  
จ านวน   
100 คน

เด็กได้มีพฒันาการ
เรียนรู้จากการ

เรียนรู้นอกสถานที่

กอง
การศึกษา 

ศพด.

8 โครงการจัดหาวสัดุการศึกษา
ส่ือการเรียน การสอน ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ค่าจัดการ
เรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

จัดหาวสัดุการศึกกษา ส่ือ
การเรียน การสอน ศพด. 
อบต.ทบัสวาย

        68,000       68,000       85,000       85,000       85,000   เด็ก ศพด. 
    จ านวน  

 60 คน

ใหก้ารด าเนินงาน
เปน็ไปตาม

มาตรฐานการศึกษา

กอง
การศึกษา 

ศพด.

9 โครงการพฒันาทกัษะ
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั (ที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ)

เพื่อส่งเสริมพฒันาการ
ของเด็กปฐมวยั

จัดกิจกรรมเพิ่มทกัษะโดย
ใช้ส่ือการเรียน ศพด. 
อบต.ทบัสวาย

        15,000       15,000       15,000       15,000       15,000 เด็ก ศพด. 
จ านวน 60 

คน

เด็กได้มีกิจกรรม
พฒันาทกัษะการ

เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย

กอง
การศึกษา 

ศพด.

               เปา้หมาย      
          (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



       2566   
  (บาท)

       2567  
(บาท)

       2568 
   (บาท)

    2569 
(บาท)

    2570 
(บาท)

10 โครงการศูนย์ส่ือระหวา่ง
ผู้ปกครองและศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.ทบัสวาย

เพื่อพฒันาใหเ้ด็กเล็กมี
แหล่งเรียนรู้โดยความ
ร่วมมือระหวา่ง
ผู้ปกครองและ ศพด.
อบต.  ทบัสวาย

จัดท าศูนย์ส่ือระหวา่ง
ผู้ปกครองและ ศพด.อบต.
ทบัสวาย

        10,000       10,000       30,000       30,000       30,000 เด็ก 
ผู้ปกครอง 
ผู้สูงอายุ 

จ านวน 100
 คน

เด็กได้รับแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มขื้นและมี
พฒันาการที่ดีสมวยั

กอง
การศึกษา 

ศพด.

11 โครงการอบรมผู้ปกครองด้าน
การพฒันา IQ-EQ เด็กก่อนวยั
เรียน

เพื่อใหผู้้ปกครองได้รับ
รู้และทราบเกี่ยวกับ
พฒันาการส าหรับเด็ก

ฝึกอบรมผู้ปกครอง  ศพด.
 อบต.ทบัสวาย

        10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 จ านวน 60 
คน

ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจ

พฒันาการต่างๆ

กอง
การศึกษา 

ศพด.

12 โครงการพฒันาศูนย์เด็กเล็กให้
ได้มาตรฐานเปน็ที่ยอมรับ

เพื่อให ้ศพด. อบต.ทบั
สวายมีการพฒันาด้าน
มาตรฐานและคุณภาพ

ด าเนินการตามมาตรฐาน
การด าเนินงานการ
ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน
ด้านต่างๆของ ศพด. อบต.
ทบัสวาย

        10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 จ านวน 1 
ศูนย์

ศพด. อบต.ทบั
สวายมีคุณภาพและ

มีมาตรฐานตาม
ตัวชี้วดัต่างๆ

กอง
การศึกษา 

ศพด.

13 โครงการส่งเสริมมารยาทไทย
ส าหรับเด็ก

เพื่อใหเ้ด็ก ศพด. 
อบต.ทบัสวายได้รับ
การปลูกฝังด้าน
มารยาทจากผู้มีความรู้
ความสามารถ

ฝึกอบรมหรือท ากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อส่งเสริม
มารยาทไทย

          5,000         5,000        5,000         5,000        5,000      จ านวน  
    60 คน

เด็ก ศพด. อบต.ทบั
สวายได้รับการ
ปลูกฝังในเรค่ือง

มารยาทไทย

กอง
การศึกษา 

ศพด.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
               เปา้หมาย      

          (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



       2566   
  (บาท)

       2567  
(บาท)

       2568 
   (บาท)

    2569 
(บาท)

    2570 
(บาท)

14 โครงการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา

เพื่อใหเ้ผยแพร่
ข่าวสารทางการศึกษา
ใหก้ับประชาชนหรือผู้
ที่สนใจรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของศพด. 
อบต.ทบัสวาย

จัดท าศูนย์ส่ือระหวา่ง
ผู้ปกครองและ ศพด.อบต.
ทบัสวาย

        10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ประชาชน  
จ านวน 200

 คน

เด็กได้รับแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มขื้นและมี
พฒันาการที่ดีสมวยั

กอง
การศึกษา 

ศพด.

15 โครงการศูนย์พฒันาเด็ก  เล็ก 
3 วยั

เพื่อใหเ้ด็ก ศพด. 
อบต.ทบัสวายได้มีการ
สัมพนัธร่์วมกับ
ผู้ปกครองและผู้สูงอายุ
ในชุมชน

จัดกิจกรรมโดย
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ส าหรับเด็ก ผู้ปกครองและ
ผู้สู.อายุ

          5,000         5,000        5,000         5,000        5,000     จ านวน   
   130 คน

เด็ก ผู้ปกครองและ
ผู้สูงอายุมีการท า

กิจกรรมร่วมกัน ท า
ใหเ้กิดความเข้าใจ

กันมากยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา 

ศพด.

16 โครงการจัดหาน้ าด่ืมน้ า
สะอาดส าหรับนักเรียน ศพด.
อบต.ทบัสวาย

เพื่อใหเ้ด็ก ศพด.มีน้ า
สะอาดไวด่ื้ม

จัดหาน้ าด่ืมสะอาดใหเ้ด็ก 
ศพด.อบต.ทบัสวาย

        10,000       10,000       10,000       10,000       10,000   จ านวน  
60 คน

เด็ก ศพด.อบต.ทบั
สวายมีน้ าสะอาดไว้

ส าหรับด่ืม

กอง
การศึกษา 

ศพด.

17 โครงการพฒันาบคุลากรด้าน
การพฒันาเด็กปฐมวยั

บคุลากรทางทาง
ศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มี
เทคนิคการสอนใหม่ๆ

บคุลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมโครงการที่
เกี่ยวกับการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั

        50,000       50,000       50,000       50,000       50,000   บคุลากร   
 จ านวน 4 

คน

บคุลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
พฒันามีเทคนิค

กระบวนการเรียน
การสอนที่ทนัสมัย 
รวมถึงเทคโนโลยี

ใหม่ๆ

กอง
การศึกษา 

ศพด.

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย      
          (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา



       2566   
  (บาท)

       2567  
(บาท)

       2568 
   (บาท)

    2569 
(บาท)

    2570 
(บาท)

18 โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก

เพื่อพมันาศักยภาพครู
ใหม้ีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

ครูผุ้ดูแลเด็ก/ผดด.เข้ารับ
การอบรมและศึกษาดูงาน

        10,000       10,000       10,000       10,000       10,000   บคุลากร   
 จ านวน 4 

คน

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก มีความรู้

ความสามารถใน
การปฏบิติังาน

กอง
การศึกษา 

ศพด.

19 โครงการปรับปรุงแผนการศึกษา 1. เพื่อศึกษา พฒันา
ปรับปรุงแผนพฒันา
การศึกษาของ ศพด.
อบต.ทบัสวาย           
 2. เพื่อใหเ้หมาะสม
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
และบริบทของทอ้งถิ่น

เพื่อใช้เปน็คู่มือ และ
แนวทางในการบริหารงาน
ด้านต่างๆของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทบัสวาย ที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด

          5,000         5,000        5,000         5,000        5,000 ศพด. 
จ านวน 1 

ศูนย์

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.

ทบัสวาย มี
แผนพฒันา

การศึกษา ตรงตาม
ความต้องการของ
ศูนย์ฯชุมชน และ

สอดคล้องกับบริบท
ของทอ้งถิ่นและ

หน่วยงานต้นสังกัด

กอง
การศึกษา 

ศพด.

20 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

เพื่อพฒันาหลักสูตร
ปฐมวยั ศพด.อบต.ทบั
สวาย

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มีการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
เปา้หมายการศึกษา

          5,000         5,000        5,000         5,000        5,000 ศพด. 
จ านวน 1 

ศูนย์

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.

ทบัสวาย มีหลักสูตร
สถานศึกษา จ านวน

 1 เล่ม

กอง
การศึกษา 

ศพด.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
               เปา้หมาย      

          (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



       2566   
  (บาท)

       2567  
(บาท)

       2568 
   (บาท)

    2569 
(บาท)

    2570 
(บาท)

21 โครงการวนัส าคัญของชาติ เพื่อพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านความรู้ 
ความสามารถ ตาม 
สาระการเรียนรู้ ด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม 
และค่านิยมที่พงึ
ประสงค์

จัดกิจกรรมวนัส าคัญต่างๆ 
เช่น วนัแม่ฯ
วนัพอ่ฯ วนัปใีหม่ วนัเด็ก
วนัลอยกระทง 
วนัสงกรานต์ เปน็ต้น 

        10,000       10,000       20,000       20,000       20,000 ศพด. 
จ านวน 1 

ศูนย์

เด็กเล็ก ศพด. 
ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา เข้าร่วม

กิจกรรม

กอง
การศึกษา 

ศพด.

22 โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
ปฐมวยั

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม ประพฤติ
ปฏบิติัตามหลักธรรม 
เพื่อด ารงชีวติในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

จัดกิจกรรม/บรูณาการ
ใหน้ักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

          5,000         5,000        5,000         5,000        5,000 ศพด. 
จ านวน 1 

ศูนย์

เด็กเล็กทกุคนมี
ลักษณะที่พงึ

ประสงค์ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด

กอง
การศึกษา 

ศพด.

23 โครงการ อบต.ร่วมใจเพื่อ
เด็กไทยฟนัดี

เพื่อเสริมสร้างใหเ้ด็ก
เล็กมีสุขภาพฟนัที่ดี

ฝึกอบรมเพื่อใหเ้ด็กมี
ความรู้เร่ืองฟนั ของ ศพด.
อบต.ทบัสวาย

        30,000       30,000       30,000       30,000       30,000 เด็ก จ านวน
 60 คน

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ฟนัที่ดีเพื่อเปน็ราก 
ฐานของฟนัแทใ้หม้ี

ความแข็งแรง

กอง
การศึกษา 

ศพด.

24 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ ศพด.อบต.ทบัสวาย

เพื่อควบคุมปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคติดต่อและไม่
ติดต่อภายในศูนย์
พฒันาเด็ก

รณรงค์ใหค้วามรู้แก่
ผู้ปกครองและเด็กของ
ศพด.ทบัสวาย

        10,000       10,000       20,000       20,000       20,000 ประชาชน 
จ านวน 60 

คน

เด็กเล็กและ
ผู้ปกครองมีความรู้
เกี่ยวกับการปอ้งกัน
โรคติดต่อและไม่
ติดต่อใน ศพด.

กอง
การศึกษา 

ศพด.

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย      
          (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา



       2566   
  (บาท)

       2567  
(บาท)

       2568 
   (บาท)

    2569 
(บาท)

    2570 
(บาท)

25 โครงการท าหลังคาโดมคลุม
สนามเด็กเล่น

เพื่อใหน้ักเรียนมี
สุขภาพอนามัยดีไม่
ตากแดดตากฝน

ท าหลังคาโดมคลุมสนาม
เด็กเล่น

              -                -       200,000      200,000     200,000 ศพด. 
จ านวน 1 

ศูนย์

เด็กได้ท ากิจกรรมใน
ร่ม มีสุขภาพอนามัยดี

กอง
การศึกษา 

ศพด.

26 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อพฒันาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการพฒันา
ผู้เรียน

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง

        10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ศพด. 
จ านวน 1 

ศูนย์

ผูปกครอง
แลกเปล่ียนเรียนรู้มี

ส่วนร่วมในการ
พฒันาผู้เรียน

กอง
การศึกษา 

ศพด.

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน)

ค่าหนังสือเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวยั

จัดซ้ือหนังสือเรียนส าหรับ
เด็ก อายุ 3-5 ป ีอัตราคน
ละ 200 บาท/ปี

 -         4,000        8,000         8,000        8,000 เด็ก 40 คน เด็กปฐมวยั ศพด.
อบต.ทบัสวาย มี

หนังสือเรียน
เพยีงพอและ
เหมาะสม

กอง
การศึกษา 

ศพด.

28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
อุปกรณ์การเรียน)

ค่าอุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั

จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็ก อายุ 3-5 ป ี
อัตราคนละ 200 บาท/ปี

 -         4,000        8,000         8,000        8,000 เด็ก 40 คน เด็กปฐมวยั ศพด.
อบต.ทบัสวาย มี
อุปกรณ์การเรียน

เพยีงพอและ
เหมาะสม

กอง
การศึกษา 

ศพด.

29 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน)

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั

จัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน
ส าหรับเด็ก อายุ 3-5 ป ี
อัตราคนละ 300 บาท/ปี

 -         6,000       12,000       12,000       12,000 เด็ก 40 คน เด็กปฐมวยั ศพด.
อบต.ทบัสวาย มี

เคร่ืองแบบนักเรียน
เพยีงพอและ
เหมาะสม

กอง
การศึกษา 

ศพด.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
               เปา้หมาย      

          (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



       2566   
  (บาท)

       2567  
(บาท)

       2568 
   (บาท)

    2569 
(บาท)

    2570 
(บาท)

30 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
กิจกรรมค่าพฒันาผู้เรียน)

ค่ากิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวยั

จัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน
ส าหรับเด็ก อายุ 3-5 ป ี
อัตราคนละ 430 บาท/ปี

 -         8,600       17,200       17,200       17,200 เด็ก 40 คน เด็กปฐมวยั ศพด.
อบต.ทบัสวาย 
ได้รับการจัด

กิจกรรมใหผู้้เรียน

กอง
การศึกษา 

ศพด.

31 โครงการช่วยนักเรียน 
นักศึกษาใหม้ีงานท าในช่วงปดิ
ภาคเรียน

เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษาใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์

จ้างนักเรียนนักศึกษา
ท างานช่วงปดิภาคเรียน 
หมู่ที่ 1-8

        50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 นักเรียน 
นักศึกษา 

จ านวน 30 
คน

นักเรียน นักศึกษา
ได้มีงานท าและมี

รายได้ในช่วงปดิภาค
เรียน

กอง
การศึกษา

32 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวยั ทอ้งถิ่นไทย ผ่าน
การเล่น (สนามเด็กเล่นสร้าง
ปญัญา)

เพื่อก่อสร้างและจัดหา
วสัดุอุปกรณ์ในการ
สร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา

สนามเด็กเล่นตามการ
ก่อสร้างฐานการเรียนรู้

 -  -     200,000      200,000     200,000 ศพด. 
จ านวน 1 

ศูนย์

เด็กเล็กได้มีสนาม
เด็กเล่นสร้างปญัญา

ไวใ้ช้งานในการ
พฒันาการเรียนรู้

กอง
การศึกษา 
และ ศพด.

33 โครงการจราจรน้อย เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
เด็กเล็กในการสร้าง
วนิัยจราจร

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับกฎจราจรใหก้ับเด็ก

 -  -       10,000       10,000       10,000 เด็กเล็ก 
ศพด.อบต.
ทบัสวาย

เด็กได้รับความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจร

พื้นฐาน

กอง
การศึกษา 
และ ศพด.

34 เด็กปฐมวยัหา่งไกลยาเสพติด เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้และ
หา่งไกลยาเสพติด

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้เด็ก
เกี่ยวกับยาเสพติด

 -  -       10,000       10,000       10,000 เด็กเล็ก 
ศพด.อบต.
ทบัสวาย

เด็กได้รับความรู้
เกี่ยวกับโทษของยา

เสพติด

กอง
การศึกษา 
และ ศพด.

1,368,000      1,390,600    1,900,200    1,900,200    1,900,200    

 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

               เปา้หมาย      
          (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

รวม  34 โครงการ


