
3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

- 69  -

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

3. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจัดต้ังศูนย์พฒันา

เด็กก่อนเกณฑ์ ของ

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

พร้อมจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์

 - เพื่อเปน็ศูนย์พฒันา

เด็กก่อนเกณฑ์ ของ

เทศบาลฯ ในการท า

หน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ของเด็กปฐมวยัให้

สามารถพฒันาตนเองได้

เต็มตามศักยภาพและ

ตามวยั

 - เพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวติของเด็กปฐมวยัใหม้ี

ความสมบรูณ์มีคุณค่า

ต่อตนเองและสังคม

 - จัดต้ังศูนย์พฒันา

เด็กก่อนเกณฑ์ของ

เทศบาลฯ

 - จัดซ้ือจัดหา

อุปกรณ์ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กก่อนเกณฑ์

 -  -  -   2,500,000  -  - ศูนย์พฒันาเด็ก

ก่อนเกณฑ์ที่ได้

มาตรฐาน พร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 1 

แหง่

 - เด็กปฐมวยัในเขต

เทศบาลฯ ได้รับการ

ส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ สามารถ

พฒันาตนเองได้เต็ม

ตามศักยภาพและ

ตามวยั

 - เด็กปฐมวยัมี

รากฐานคุณภาพ

ชีวติที่ดี สามารถ

พฒันาไปสู่ความ

สมบรูณ์ที่มีคุณค่า

ต่อตนเองและสังคม

กอง

การศึกษา

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ศูนย์เด็กและเยาวชน

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่

 - เพื่อส่งเสริมการ

ด าเนินงานของศูนย์เด็ก

และเยาวชนเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่

 - จัดกิจกรรมศูนย์

เด็กและเยาวชน

เทศบาลต าบลเหมือง

ใหม่

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 - ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพงึ

พอใจ ร้อยละ 80

 - เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนตระหนัก

ในบทบาท สิทธแิละ

หน้าที่การมีส่วนร่วม

ในการพฒันาทอ้งถิ่น

กอง

การศึกษา

- 70  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

3 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ  - เพื่อส่งเสริมการ

พฒันาศักยภาพเด็กใน

การคิดและแสดงออก

อย่างสร้างสรรค์

 - จัดกิจกรรมวนัเด็ก

แหง่ชาติ

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000  - ผู้เข้าร่วมงานมี

ความพงึพอใจ ร้อย

ละ 80

 - เด็กและเยาวชนมี

ความคิดและความ

กล้าแสดงออกอย่าง

สร้างสรรค์

กอง

การศึกษา

4 โครงการรณรงค์เพื่อ

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา

เสพติดแก่เด็กและเยาวชน

 - เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน

ใหแ้ก่เด็กและเยาวชนให้

หา่งไกลปญัหา

ยาเสพติด

 - จัดกิจกรรมรณรงค์

และเผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจในการ

ปอ้งกันและแก้ไข

ปญัหายาเสพติด

ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน

เยาวชน 

 - กิจกรรรมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  - ผู้เข้าร่วม

โครงการ มีความรู้

ความเข้าใจและ

ตระหนักถึงโทษ

และพษิภยัของยา

เสพติด 

 - ผู้เข้าร่วมงานมี

ความพงึพอใจ ร้อย

ละ 80

 - เด็กและเยาวชนมี

ภมูิคุ้มและหา่งไกล

จากปญัหายาเสพติด

กอง

การศึกษา

-  71 -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

5 โครงการจัดการศึกษานอก

ระบบ

 - เพื่อส่งเสริมพฒันา

การศึกษานอกระบบให้

ความรู้แก่เด็ก เยาวชน 

และประชาชน

 - จัดกิจกรรมส่งเสริม

พฒันาการศึกษานอก

ระบบใหแ้ก่เด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชน 

 - กิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 - ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ

พงึพอใจ ร้อยละ 80

 

 - เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนได้รับ

โอกาสทางการ

ศึกษาอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ

กอง

การศึกษา

6 โครงการอาหารเสริม  

(นม) ศูนย์พฒันาเด็กก่อน

เกณฑ์และเด็กนักเรียนใน

เขตเทศบาลต าบลเหมือง

ใหม่

 - เพื่อใหเ้ด็กก่อนเกณฑ์

ในศูนย์พฒันาเด็กก่อน

เกณฑ์และเด็กนักเรียน

ในโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ ได้รับอาหาร

เสริม  (นม)  อย่างมี

คุณภาพและเพยีงพอ

 - จัดซ้ือจัดหาอาหาร

เสริม (นม)  ใหแ้ก่เด็ก

ก่อนเกณฑ์ในศูนย์

พฒันาเด็กก่อนเกณฑ์

และเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

     209,000      210,800      250,000      250,000      250,000  - เด็กก่อนเกณฑ์

ในศูนย์พฒันาเด็ก

ก่อนเกณฑ์และเด็ก

นักเรียนในโรงเรียน

ในเขตเทศบาลฯ 

ได้รับอาหารเสริม  

(นม)  อย่างมี

คุณภาพและ

เพยีงพอทกุคน

 - เด็กก่อนเกณฑ์ใน

ศูนย์พฒันาเด็กก่อน

เกณฑ์และเด็ก

นักเรียนในโรงเรียน

ในเขตเทศบาลฯ 

มีคุณภาพชีวติที่ดี

กอง

การศึกษา

- 72  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

7 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์ในวดั  วดั

อินทาราม

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการศูนย์

เด็กเล็กในเขตเทศบาล

 - สนบัสนนุงบประมาณ

ตามแนวทางการจัดสรร

งบประมาณบริหาร

จัดการศูนย์เด็กเล็กใน

เขตเทศบาล เพื่อเปน็

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน  

ค่าตอบแทน  เงินเพิ่ม

ค่าครองชีพชั่วคราว  

เงินประกนัสังคมและ 

สวัสดิการส าหรับ

ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก

พนกังานจ้างผู้ดูแลเด็ก 

ค่าใช้จ่ายในการพฒันา

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

ค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหวั) เช่น ค่าส่ือการ

เรียนการสอน 

ค่าวัสดุการศึกษา ฯลฯ

     332,000      337,000      337,000      337,000      337,000  - การจัดสรร

งบประมาณเปน็ไป

ตามแนวทางที่กรม

ส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

ก าหนด

 - การบริหาร

จัดการศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก ซ่ึงองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

และศาสนสถาน

ร่วมกันบริหาร

จัดการเปน็ไปอย่าง

มีประสิทธภิาพ

กอง

การศึกษา

-  73 -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

8 โครงการวนัเยาวชน

แหง่ชาติ

 - เพื่อใหเ้ยาวชน

ตระหนักในบทบาท 

สิทธแิละหน้าที่ของตนเอง

 - จัดกิจกรรมเนื่องใน

วนัเยาวชนแหง่ชาติ 

ได้แก่ กิจกรรมการ

บ าเพญ็ประโยชน์  

กิจกรรมอบรมให้

ความรู้

 - กิจกรรมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 - ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพงึ

พอใจ ร้อยละ 80

 -  เยาวชนมี

ศักยภาพและมีส่วน

ร่วมในการพฒันา

ทอ้งถิ่น

กอง

การศึกษา

- 74  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

9 โครงการอุดหนุนศูนย์

พฒันาเด็กก่อนเกณฑ์และ

โรงเรียนในเขตเทศบาล 

ตามโครงการอาหาร

กลางวนัเด็กก่อนเกณฑ์ใน

ศูนย์พฒันาเด็กก่อนเกณฑ์

และเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนในเขตเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่

 - เพื่อส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติเด็กก่อนเกณฑ์ใน

ศูนย์พฒันาเด็กก่อน

เกณฑ์และเด็กนักเรียน

ในโรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ

 - สนับสนุนการ

ด าเนินงานของศูนย์

พฒันาเด็กก่อนเกณฑ์

และโรงเรียนเขต

เทศบาลฯ ในการ

จัดหาอาหารกลางวนั

ใหแ้ก่เด็กก่อนเกณฑ์

และเด็กนักเรียน 

ได้แก่ ศูนย์พฒันาเด็ก

ก่อนเกณฑ์ในวดั วดั

อินทาราม, โรงเรียน

วดัเสด็จ, โรงเรียนวดั

แก้วเจริญ (เฟื้อบ ารุง)

     445,000      449,900      450,000      450,000      450,000  - เด็กก่อนเกณฑ์

ในศูนย์พฒันาเด็ก

ก่อนเกณฑ์และ

โรงเรียนในเขต

เทศบาลฯ ได้รับ

การอุดหนุนอาหาร

กลางวนัทกุคน

 - เด็กก่อนเกณฑ์ใน

ศูนย์พฒันาเด็กก่อน

เกณฑ์และเด็ก

นักเรียนในโรงเรียน

ในเขตเทศบาลฯ 

มีคุณภาพชีวติที่ดี

กอง

การศึกษา

รวม 9 โครงการ 1,056,000  1,067,700  1,107,000  3,607,000  1,107,000  

-  75 -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ






