รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรเมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา และคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานการศึกษา
เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2561

(ผลผลิตของโครงการ)

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
638,400 638,400 638,400 638,400 จํานวนศูนยพัฒนา - เด็กนักเรียนไดรับประทาน
เด็กเล็ก ในพื้นที่ อาหารที่มีประโยชน
อบต.หินเหล็กไฟ - เด็กนักเรียนมีสุขภาพและภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย

1 อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเปนคาอาหารกลางวันใหแก
เด็กนักเรียนไดรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนครบทุกคน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใน อบต.
หินเหล็กไฟ จํานวน 5 แหง

2 อุดหนุนอาหารกลางวัน

2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 จํานวนโรงเรียน - เด็กนักเรียนไดรับประทาน
ประถมศึกษา อาหารที่มีประโยชน
ในพื้นที่ อบต. - เด็กนักเรียนมีสุขภาพและภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย
- โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 6 แหง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กไดรับอาหาร นักเรียนไดดื่มนมทุกวัน

ใหแกโรงเรียนประถมศึกษา

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก โรงเรียนประถมศึกษาในเขต อบต.
เด็กนักเรียนไดรับประทานอาหารที่มี จํานวน 6 แหง
ประโยชนครบทุกคน

กอง
การศึกษาฯ

- เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ใหแกนักเรียนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 แหง
ในอัตราคนละ 7 บาท/คน/วัน
ศพด. จํานวน 280 วัน
ร.ร.ประถมศึกษา จํานวน 260 วัน

กอง
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เสริม(นม)

ซึ่งจะทําใหมีสุขภาพสมบูรณ

ครบทุกคน

แข็งแรง

การศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ - เพื่อใหเด็กมีความสุข สนุกสนาน
เด็กและเยาวชน ใน ต.หินเหล็กไฟ
กลาแสดงออกและพัฒนาดานทักษะ จัดกิจกรรม ปละ 1 ครั้ง
- เพื่อใหเด็กไดรูบทบาท สิทธิและ
หนาที่ของตนเอง

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หนวยงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่จัด - เด็กมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม

กิจกรรมและแสดงความสามารถ

กอง
การศึกษาฯ

พิเศษ
- เด็กจะเปนกําลังที่สําคัญ
ของชาติตอไปในอนาคต

5 จัดซื้อวัสดุการศึกษา
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหมีความพรอมในดานสื่อและวัสดุ - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 แหง
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ใหแกเด็กนักเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวนศูนยพัฒนา มีความพรอมในดานสื่อและวัสดุ
เด็กเล็ก ในพื้นที่ ในการจัดกระบวนการเรียน
อบต.หินเหล็กไฟ การสอนใหแกเด็กนักเรียน

กอง
การศึกษาฯ

มากยิ่งขึ้น

6 โครงการตอเติม ปรับปรุง อาคาร เพื่อใหอาคารสถานที่ภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม
สถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สวยงาม สรางบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมที่ดี
7 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผูดูแลเด็กเล็กและบุคลากรทาง

- ตอเติม ปรับปรุงอาคารเรียน
- ตอเติมหองน้ํา หองสวม
- ทาสีอาคารเรียน ปูพื้นกระเบื้อง

100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนยพัฒนา
อาคารสถานที่มีความสวยงาม
เด็กเล็กในพื้นที่ เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ
อบต.หินเหล็กไฟ และมีความปลอดภัย

ทันตกรรม

การศึกษาฯ

และเปนไปตามมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มพูนความรูใหม ๆ ใหกับครู อบรมหลักสูตรตาง ๆ อยางนอย
ผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ปละ 2 ครัง้

70,000

70,000

70,000

70,000 จํานวนครู
ที่เขารับการฝก

การศึกษา

8 โครงการสงเสริมสุขภาพและ

กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษาฯ

อบรม
เพื่อใหเด็กรักความสะอาด

* ตรวจสุขภาพเด็ก ศพด.จํานวน 5ศูนย 20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวนเด็กที่

เด็กกอนเกณฑมีสุขภาพดานรางกาย

กอง

เขารวมโครงการ รวมทั้งสุขภาพปากและฟนที่แข็งแรง การศึกษาฯ

สงเสริมใหเด็กมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง *ฟนสวยดวยตัวเรา
*ออกกําลังกาย
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร *เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาฯปฐมวัย ของ * ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
การจัดการศึกษาฯการจัดกิจกรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหไดมาตรฐานและตรง ทั้ง 5 แหง
กับความตองการของทองถิ่น
* ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
ตามหลักสูตร ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.ใหไดมาตรฐาน *เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
และพัฒนาการแหงวัยของเด็กเล็ก

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

30,000 รอยละของครูผู *ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตร
ดูแลเด็กไดรับ

การศึกษาฯปฐมวัยที่ไดมาตรฐาน

การประเมิน

และตรงกับความตองการของทองถิ่น

และผูปฏิบัติหนาที่ผูดูแลเด็กในศูนย

*เด็กเล็กไดรับการพัฒนาและสงเสริม

พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.

กิจกรรมตามหลักสูตร และพัฒนาการ

กอง
การศึกษาฯ

แหงวัย อยางเต็มศักยภาพ

10 โครงการสนับสนุนเด็กเล็กกอนวัย *เพื่อจัดหาวัสดุ วัสดุงานบานงานครัว
เรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

50,000

จัดใหมีวัสดุ วัสดุงานบานงานครัว

50,000

50,000

50,000 จํานวนศูนย

วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุกีฬา และวัสดุอื่นๆ วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุกีฬา

พัฒนาเด็กเล็ก

งานบานงานครัว วัสดุกีฬา และ

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง

และวัสดุอื่นๆกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ที่ไดรับการ

วัสดุอื่นๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนา

ทั้ง 5 แหง

สนับสนุน

ดานตางๆ

*เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรขององคการ จํานวนผูเขารวมในการประชุม

30,000

จํานวน 80 คน

30,000

30,000

30,000 จํานวนผูเขา

กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหงมีวัสดุ

การศึกษาฯ

กอง

เจาหนาที่และผูปฏิบัติงานดานการ

ศึกษา ครูผูดูแลเด็กมีความรูความเขาใจ การศึกษาฯ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและ

บริหารสวนตําบลและเจาหนาที่ผูปฎิบัติงาน

แผนพัฒนาการศึกษาของ

ดานการศึกษาและผูดูแลเด็กใหมีความรู

ถึงบทบาทหนาที่และมีความรูความเขาใจ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ความเขาใจในการจัดทําแผนในทุกระดับ

ถึงขั้นตอนในการจัดทําแผนขององคการ

รวมประชุม

บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟในทุกระดับ

12 โครงการปรับปรุงซอมแซม
หองสุขา-หองน้ํา ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

*เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมาตรฐาน ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมหองสุขา 200,000 200,000 200,000 200,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในพื้นที่
หองน้ํา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดานอาคารและสถานที่
อบต.หินเหล็กไฟ
*เพื่อเสริมสรางสุขภาพอนามัยที่ดีแก ในพื้นที่อบต.หินเหล็กไฟทั้ง 5 ศูนย
เด็กเล็ก
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กอง

*ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน
ดานอาคารและสถานที่

การศึกษาฯ

*เด็กเล็กมีความปลอดภัยและ
มีสุขภาพอนามัยที่ดี
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

เปาหมาย

ที่

โครงการ

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

*เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมาตรฐาน *ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนา 150,000 150,000 150,000 150,000 ศูนยพัฒนา
อาคารสถานที่มีความสวยงาม
เด็กเล็กในพื้นที่ เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ
เด็กเล็ก จํานวน 5 แหง
ดานอาคารและสถานที่
*เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง

ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

อบต.หินเหล็กไฟ และมีความปลอดภัย

*ดําเนินการจัดทํารั้วบริเวณโดยรอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อสิ่ง *เพื่อบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ *ปรับปรุงภูมิทัศน จัดทําสวนหยอม

300,000 300,000 300,000 300,000 ศูนยพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน
เด็กเล็กในพื้นที่ สวยงาม และไดมาตรฐาน
กอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนา สิ่งกอสราง ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ปรับพื้นสนามเด็กเลน กั้นหองทําถนน
อบต.หินเหล็กไฟ
เด็กเล็ก
*เพื่อรองรับการพัฒนาปรับปรุงที่ดินศูนย ทางเดิน ที่นั่งสําหรับเด็ก ถมดิน

พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม

20,000

20,000

ปละ 1 ครั้ง

*เพื่อนําเสนอผลงานในการจัดการศึกษา *จัดประกวดสื่อการจัดประสบการณ
ระดับกอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรูเด็กเล็ก

16 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ *เพื่อสงเสริมใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก *จัดกิจกรรมทัศนศึกษาใหแกเด็กใน
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา ทั้ง 5 แหงไดศึกษาเรียนรูเพิ่มพัฒนาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง
เด็กเล็ก (คาเงินรายหัวนักเรียน) จากการเรียนรูดวยประสบการณจริงจาก

20,000 ศูนยพัฒนา
เครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัยมี
เด็กเล็กในพื้นที่ ความเขมแข็ง และสามารถจัด
อบต.หินเหล็กไฟ การศึกษาของศูนยเด็กเล็กใน

เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
จริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น

จัดอบรมแกเด็ก เยาวชน

กอง
การศึกษาฯ

ทิศทางเดียวกัน

200,000 200,000 200,000 200,000 ศูนยพัฒนา
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5
เด็กเล็กในพื้นที่ แหง ไดเรียนรูเพิ่มประสบการณ
อบต.หินเหล็กไฟ จากสถานที่จริงที่มีอยูในชุมชน

สถานที่และแหลงเรียนรู

17 โครงการฝกอบรมคุณธรรม

การศึกษาฯ

ตัดหญา ตกแตงกิ่งไม ทาสีอาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

15 โครงการจัดงานสัปดาหวิชาการ *เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ ในการ *จัดงานสัปดาหวิชาการศูนยพัฒนาเด็ก 20,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อบต. จัดทําสื่อการสอน

กอง

30,000

และประชาชน

30,000

30,000

30,000 จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ
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กอง
การศึกษาฯ

และสถานที่ใกลเคียง
เด็ก เยาวชนประชาชน
มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

เปาหมาย

ที่

โครงการ

18 โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

*เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ

*จัดกิจกรรมทัศนศึกษาใหแกบุคลากร
จากการเรียนรูดวยประสบการณจริงจาก และเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

สถานที่และแหลงเรียนรู มาปรับใชในการ ทั้ง 5 แหง

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

บุคลกรและเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กอง

ทั้ง 5 แหง ไดเรียนรูเพิ่มประสบการณ การศึกษา
มากยิ่งขึ้น

พัฒนาศูนยเด็กเล็ก
รวม

18 โครงการ

-

-

5,298,400 5,298,400 5,298,400 5,298,400
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-

-

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

-

