
แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

   2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.3 แผนงานการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาการของเด็ก ให้
พัฒนาการเป็นไปตามวัย

โรงเรียนท้ัง 6  แห่ง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 6 แห่ง พัฒนาการของเด็ก
 มีการพัฒนาตามวัย

กองการศึกษา

2 เงินอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาการของเด็ก ให้
พัฒนาการเป็นไปตามวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบลดงมะไฟ

350,000 350,000 350,000 350,000 3 แห่ง พัฒนาการของเด็ก
 มีการพัฒนาตามวัย

กองการศึกษา

3 เงินค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาการของเด็ก ให้
พัฒนาการเป็นไปตามวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบลดงมะไฟ

800,000 800,000 800,000 800,000 3แห่ง พัฒนาการของเด็ก
 มีการพัฒนาตามวัย

กองการศึกษา

4 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นภายในต าบล
ดงมะไฟ

เพ่ือให้เด็กเล็กมีพัฒนาการท่ี
สมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบลดงมะไฟ ฯลฯ

60,000 60,000 60,000 60,000 3 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียน
การสอน

กองการศึกษา

5 โครงการจัดซ้ือหนังสิอ
พิมพ์ประจ าหมู่บ้าน

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ในต าบลดงมะไฟ

 หมู่1-12 100,000 100,000 100,000 100,000 12 แห่ง ประชาชนในต าบล
ดงมะไฟได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการอบรมมารยาท
ไทยสู่สถานศึกษา

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติเก่ียวกับมารยาทไทย

เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี อบต.
ดงมะไฟ

          50,000           50,000             50,000           50,000 1 คร้ัง เด็กและเยาวชน
เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย

กองการศึกษา
และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

7 โครงการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษา
อาเซียนแก่ผู้บริหาร/ส 
มาชิกสภา/พนักงาน/
พนักงานจ้าง/เด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.ดงมะไฟ
และประชาชน

เพ่ือส่งเสริมบุคลากร /เด็ก
เล็ก/ประชาชน ให้มีความ
พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

จัดกิจกรรม/โครงการเช่น
ฝึกอบรมภาอังกฤษ,และ
ภาษาของประเทศเพ่ือน
บ้านใน10ประเทศใน
อาเซียน

          50,000           50,000             50,000           50,000 1  
โครงการ

บุคลากร /เด็ก
เล็ก/ประชาชนมี
ความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ทุกส่วนราชการ

8 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในต าบลดง
มะไฟ

เพ่ือให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ครอบคลุมท้ัง12 หมู่บ้าน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 แห่ง ส่งเสริมการเรียน
การสอนเด็กก่อนวัย
เรียน

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติมอาคารและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์ท่ีครบถ้วน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ครอบคลุมท้ัง12 หมู่บ้าน

        300,000         300,000           300,000         300,000 3 แห่ง ส่งเสริมการเรียน
การสอนเด็กก่อนวัย
เรียน

กองช่าง

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
เสียงภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กภายในต าบล
ดงมะไฟ

เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีจ าเป็น

หมู่ท่ี  1-12 50,000 50,000 50,000 50,000 3 แห่ง ส่งเสริมการเรียน
การสอนเด็กก่อนวัย
เรียน

กองการศึกษา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

11 โครงการก่อสร้างร้ัว
พร้อมประตูทางเข้า-
ออกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายใน             
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบลดงมะไฟ

300,000 300,000 300,000 300,000 3 แห่ง ส่งเสริมการเรียน
การสอนเด็กก่อนวัย
เรียน

กองช่าง

12 โครงการจัดหาโต๊ะ
รับประทานอาหาร
พร้อมเก้าอ้ีภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบลดงมะไฟ

300,000 300,000 300,000 300,000 3 แห่ง ส่งเสริมการเรียน
การสอนเด็กก่อนวัย
เรียน

กองการศึกษา

13 โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กเล็กระดับก่อน
ปฐมวัย

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
ในต าบลดงมะไฟ

 โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็ก
และผู้ปกครอง/โครงการจัด
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆเช่น 
วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก/
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน/โครงการหนู
รักความสะอาด/โครงการหนู
รักการออม

100,000 100,000 100,000 100,000 8 คร้ัง ส่งเสริมการเรียน
การสอนเด็กก่อนวัย
เรียน

กองการศึกษา

14 โครงการก่อสร้าง
บอร์ดประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
ดงมะไฟ

เพ่ือเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลดงมะไฟ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ต าบลดงมะไฟ

20,000 0 0 0  1  แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานเพ่ิมมาก
ข้ึน

กองการศึกษา

รวม 14    โครงการ 4,880,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
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