
รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติที่ด ี 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ 
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่4  การบรหิารจดัการที่ดี ตามหลกัธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 

 

แบบ  ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.  จัดหาสื่อการเรียน 
การสอน และวัสดุ
การศึกษา 

เพื่อให้การจัด
การศึกษา 
มีประสิทธิภาพ 

- ศพด.วัดกระบี่  
- ศพด.บ้านแก  

- - 20,000 20,000 20,000 
ร้อยละระบบ

การศึกษาได้รับ
การส่งเสริม 

จัดการศึกษาได้
อย่างมี

ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

2.  จัดหาและซ่อมแซม
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 
และครภุณัฑ ์
ทางการศึกษา 

เพื่อให้การจัด
การศึกษา 
มีประสิทธิภาพ 

- ศพด.วัดกระบี่  
-  ศพด.บ้านแก  
- โรงเรียนบ้านแก 
- โรงเรียนบ้านกระบี ่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ร้อยละระบบ
การศึกษา 
ได้รับ 
การส่งเสริม 

จัดการศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

3.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 

บุคลากร 
ทางการศึกษา 
ในหน่วยงาน ๑๐0,000 100,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนบุคลากร
ทางการศึกษา 
น าความรู้มาใช้ 
ในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากร 
ทางการศึกษา 
น าความรู้มาใช้ 
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติที่ด ี 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ 
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่4  การบรหิารจดัการที่ดี ตามหลกัธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 

 

แบบ  ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4.  จัดหาวัสดุ  
งานบ้าน งานครัว 

เพื่อให้ ศพด. 
มีวัสดุเพยีงพอไว้ใช้ 
ในงานบ้าน งานครัว 

จัดซื้อวัสด ุ
งานบ้าน งานครัว 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ศพด.มีวัสด ุ
งานบ้าน งาน
ครัวที่เพียงพอ 

มีวัสดุงานบ้าน  
งานครัวที่
เพียงพอ 
ใช้ใน ศพด. 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

5.  ส่งเสริมศักยภาพ 
เด็กปฐมวัยและ
ประชาสมัพันธ์ 
การจัดการศึกษา 

เพื่อพัฒนาเด็ก 
ให้เกิดทักษะ  มีการ
เรียนรู้อย่างรอบ
ด้าน และเต็ม
ศักยภาพ 

เด็ก  
- ศพด.บ้านแก 
- ศพด.วัดกระบี ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เรียนรู้อย่าง 
เต็มศักยภาพ 

เด็กปฐมวัยมี
ความภาคภูมิใจ 
และได้รับ 
การเรยีนรู้อย่าง 
เต็มศักยภาพ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

6.  ผลิตสื่อ และ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 
การเรยีนการสอน 

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก
ผลิตสื่อการเรียน 
การสอนเพื่อพัฒนา  
การเรยีนรู้อย่าง 
เหมาะสมกับเด็ก 

ผู้ดูแลเด็ก  
- ศพด.บ้านแก 
- ศพด.วัดกระบี่ ผลิตสื่อ 
การเรยีนการสอน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

เด็กปฐมวัยมีสื่อ
การเรยีนการ
สอนที่เหมาะสม 
และเพียงพอ 

เด็กปฐมวัยมีสื่อ 
การเรยีนการ
สอน 
ที่เหมาะสม 
และเพียงพอ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติที่ด ี 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ 
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่4  การบรหิารจดัการที่ดี ตามหลกัธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 

 

แบบ  ผ.02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7.  ปฐมนิเทศเด็ก 
และประชุม
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้
ทราบถึงถึงนโยบาย
การจัดการเรยีน 
การสอนและ 
เลือกตัวแทน
เครือข่ายผู้ปกครอง 

ผู้ปกครอง 
ให้การสนับสนุนในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ผู้ปกครอง 
ให้ความร่วมมือ
และสนบัสนุน
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ปกครอง 
ให้ความร่วมมือ 
และสนบัสนุน 
อย่างต่อเนื่อง 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

8.  อาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์และมี
พัฒนาการ 
ทางสมองที่ดี 

- ศพด.วัดกระบี ่ 
- ศพด.บ้านแก  

-  -โรงเรียนบ้าน  
-   กระบี่ 
- -โรงเรียนบ้านแก 

920,000 920,000 880,000 880,000 880,000 

จ านวนเด็กท่ี
ได้รับ 
อาหารเสริม 
(นม) 
ที่มีคุณภาพ 

เด็กนักเรยีน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 
มีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง  

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติที่ด ี 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ 
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่4  การบรหิารจดัการที่ดี ตามหลกัธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 

 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9.  อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อสนับสนุน 
การด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ 

โรงเรียนบ้านกระบี ่
-โครงการอาหาร
กลางวัน 
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนอยา่ง
ยั่งยืน 
-โครงการเด็กกินอ่ิม 
เรายิ้มได ้
-โครงการป้องกัน    
เฝ้าระวังและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
ในโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านแก 
-โครงการอาหาร
กลางวัน 
 

 

580,000 

๓0,000 
 

๑0,000 

๑0,000 
 
 
 

640,000 

 

 

580,000 

20,000 
 

20,000 

20,000 
 
 

๖๔0,000 

 

 

600,000 

20,000 
 

20,000 

20,000 
 
 

๖๔0,000 

 

 

600,000 

20,000 

 
20,000 

20,000 
 
 

640,000 

 

 

600,000 

20,000 

 
20,000 

20,000 
 
 

640,000 

 

ร้อยละนักเรียน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

สถานศึกษา 
จัดระบบ
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติที่ด ี 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ 
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่4  การบรหิารจดัการที่ดี ตามหลกัธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 

 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10.  อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

-โครงการป้องกัน 
เฝ้าระวังและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
ในโรงเรียน 
-โครงการเด็กกินอ่ิม 
เรายิ้มได ้
-โครงการเข้าคา่ย
วิชาการฯ 
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
ผู้เรยีนอย่างยั่งยืน 

๑0,000 

 
 
 

580,000 

๓0,000 
 

๑0,000 

 

20,000 

 

 

580,000 

20,000 
 

20,000 
 
 
 

 

20,000 

 

 

600,000 

20,000 
 

20,000 
 
 

 

20,000 

 

 

600,000 

20,000 

 
20,000 

 
 

 

20,000 

 

 

600,000 

20,000 

 
20,000 

 
 

 

ร้อยละนักเรียน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

สถานศึกษา 
จัดระบบ
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติที่ด ี 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ 
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่4  การบรหิารจดัการที่ดี ตามหลกัธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 

 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11.  สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหาร
สถานศึกษา 
 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา(ศพด.) ให้
มีประสิทธิภาพ 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก 
- ค่าจัดการเรียน 
การสอน (รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
 

- ศพด.วัดกระบี ่
- ศพด.บ้านแก  

700,000 700,000 730,000 730,000 730,000 

จ านวนเด็ก 
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
มีพัฒนาการ 
ตามวัย 

เด็กนักเรยีน 
มพีัฒนาการ 
ตามวัย 
และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
จัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติที่ด ี 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ 
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่4  การบรหิารจดัการที่ดี ตามหลกัธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 

 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12.  โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ของการ
คณะกรรมการศึกษา
และคณะกรรมการ
บริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
การศึกษาและ
คณะกรรมการบรหิาร 
ศพด.ไดเ้พิ่มพูน
ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการ
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

- - 50,000 50,000 50,000 

จ านวน
คณะกรรมการ
น าความรู้มาใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ
น าความรู้มาใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

รวม  จ านวน  12  โครงการ 4,270,000 4,290,000 4,340,000 4,340,000 4,340,000 - - - 


