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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู ่ 

 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรยีนรู้ในเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรยีน 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ในเด็ก
แรกเกิด เด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรยีน 
 

เด็กแรกเกดิ เด็ก
เล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน ในต าบล
หนองแสง 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กแรกเกดิ เด็ก
เล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน ใน
ต าบลหนองแสง 
มีพัฒนาการ
สมวัย 

เด็กแรกเกดิ 
เด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัย
เรียน ในต าบล
หนองแสง 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

2 โครงการอาหารเสรมิ (นม)  
 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้กับเด็กนักเรียน
และเด็ก 
 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้กับ
นักเรียน ๒ แห่ง 
ศูนย์เด็กเล็ก 2 
แห่งครบ  ๑๐๐  
เปอร์เซ็น 

304,677 304,677 304,677 304,677 304,677 จัดหาอาหาร
เสรมิ (นม) 
ให้กับเด็ก
นักเรียนและเด็ก 

เด็กได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) 
ครบถ้วนตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 
 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรยีนรู้ในเด็กแรกเกิด  เด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรยีน 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้นวตักรรมระดับ
ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 
 

เด็กแรกเกดิ เด็ก
เล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน ในต าบล
หนองแสง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -เด็กไดเ้รียนรู้
นวัตกรรมระดับ
ปฐมวัยจาก
แหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

เด็กแรกเกดิ 
เด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัย
เรียน ในต าบล
หนองแสง 

กอง
การศึกษา 
 

แบบ ผ. 02 
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ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน แก่ พ่อ
แม่ผู้ปกครอง หรือครูผูดู้แลเด็ก
และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้เด็กได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกลุม่
เพื่อน  ครูผู้ดูแลเด็ก 
และผูป้กครอง 
 

เด็กและผู้ปกครอง
ในต าบลหนองแสง 
 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 -เด็กได้
แลกเปลีย่น
ความรู้ระหว่าง
กลุ่มเพื่อน ครู
ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครอง 

เด็กและ
ผู้ปกครองใน
ต าบลหนอง
แสง 
 

กอง
การศึกษา 
 

5 โครงการ คัดกรอง ตรวจประเมิน 
และตดิตามพัฒนาการเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรยีน 
 

เพื่อตรวจสุขภาพเด็ก
เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 

เด็กเล็กภายใน
ต าบลหนองแสง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตรวจสุขภาพ
เด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

เด็กภายใน
ต าบลหนอง
แสงไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพ 
 

กอง
การศึกษา 
 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดประดิษฐาราม 
 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนแก่เด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
ประดิษฐาราม 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 สุขภาพเด็ก ใน
ศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัด
ประดิษฐาราม 
 

-เด็กเล็กก่อน
วัยเรียนมี
สุขภาพด ี
 

กอง
การศึกษา 
 

7 เด็กเล็กฉลาดรู้ ฉลาดอ่าน เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนแก่เด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 
 

เด็กเล็กก่อนวัย
เรียน มีพัฒนาการ
ดีพร้อมส าหรับ
การศึกษาในระดับ
อนุบาลต่อไป 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -เด็กเล็กก่อนวัย
เรียน ฉลาดรู้ 
ฉลาดอ่าน 
 

-เด็กเล็กก่อน
วัยเรียน มี
พัฒนาการทีด่ ี
 

กอง
การศึกษา 
 

8 โครงการเข้าค่ายธรรมะโรงเรียน
วัดประดิษฐาราม 
 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนแก่เด็กนักเรยีน 
 

เด็กนักเรยีน ใน
โรงเรียนวดั
ประดิษฐาราม 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
ธรรมะ 

เด็กนักเรยีนมี
ความรู้ด้าน
ธรรมะ 
 

กอง
การศึกษา 
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ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

9 โครงการวันส าคัญโรงเรียนวัด
ประดิษฐาราม 
 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนแก่เด็กนักเรยีน 
 

เด็กนักเรยีน ใน
โรงเรียนวดั
ประดิษฐาราม 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้ ถึง
ความส าคญัของ
วันส าคัญต่าง ๆ 
 

เด็กนักได้
เรียนรู้ ถึง
ความส าคญั
ของวันส าคัญ
ต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 
 

10 จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
ส าหรับเด็กปฐมวยั (เสนอโดย
ประชาคม ม.3 และม.5) 
 

-เพื่อส่งเสรมิทักษะและ
สุขภาพเด็ก 
-เพื่อจัดซื้อเครื่อง
กลางแจ้งส าหรับเด็ก 
 

-จัดซื้อเครื่องเล่น
สนามกลางแจ้ง
จ านวน 2 ชุด 
-เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองแสง 
 

180,000 
 

- 180,000 
 

- - -จัดซื้อเครื่อง
เล่นสนาม
กลางแจ้งจ านวน 
2 ชุด 
-เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองแสง 

เด็กๆในต าบล
มีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 
 

11 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
บทบาท  มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

จัดให้เด็กในเขต
ต าบลจ านวน  
๓๐๐  คน   
มีกิจกรรมร่วมกัน  

160,000 
 

160,000 160,000 160,000 160,000 เด็กมีบทบาท  มี
ส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

เด็กมสี่วนร่วม
ในการท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 
 

12 โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนใน
เขตต าบลได้รับอาหาร
กลางวันอย่างเพียงพอมี
สุขภาพท่ีด ี
 

สนับสนุน
งบประมาณให้
โรงเรียน ๒ แห่ง
และศูนยเ์ด็กเล็ก 
2 แห่งไดร้ับ
อาหารกลางวัน
ครบ  ๑๐๐  
เปอร์เซ็น 

842,000 842,000 842,000 842,000 842,000 -ให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่าง
เพียงพอมี
สุขภาพท่ีด ี
 

เด็กนักเรยีน
ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง
การศึกษา 
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ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแสง วัด
วัดประดิษฐาราม (เสนอโดย
ประชาคม ม.3) 
(หมวดที่ดินส่งก่อสร้าง) 

เพื่อเสรมิสร้างวิสัยทัศน์
และสภาวะแวดล้อมท่ีดี
ของ ศพด. 

ศพด. 
อบต.หนองแสง 

- - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 90 
เด็กได้รับ
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียน 

ศพด. มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
และเสรมิสร้าง
บรรยายกาศ
ในการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง (เสนอโดย
ประชาคม ม.5)  

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.หนองแสง 
2.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่ มี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

ศพด. 
อบต.หนองแสง 

- - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 90 
เด็กได้รับ
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียน 

ศพด. มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
และเสรมิสร้าง
บรรยายกาศ
ในการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแสง 

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
ให้ปลอดภัยมากขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนอง
แสง 

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวนครั้งท่ี
ปรับปรุง
อาคาร ศพด. 

เด็กมสีถานท่ี
ปลอดภัยใน
การเรยีน 

กอง
การศึกษา 

16 ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง 

เพื่อให้มีป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 2จุด 

ป้ายช่ือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  

- - 6,000 6,000 6,000 เพื่อให้มีป้าย
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จ านวน 2จุด 

มีป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ  

กอง
การศึกษา 

17 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษา 

  - - 300,000 300,000 300,000 สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 2
ศูนย์ 

ได้รับ
สนับสนุน
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

รวมจ านวน 17 โครงการ  
1,582,677 

 
1,402,677 

 
2,268,677 

 
2,088,677 

 
2,088,677 

- - - 

 
 


