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ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเสรมิสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ที่ 2 การสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
    2.2 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1. เพื่อเด็ก ศูนย์พฒันา 1,700,000 1,600,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 100 เด็กก่อนวยั กองการ
สถานศึกษา นักเรียนมีอาหาร เด็กเล็กสังกัด (ปี 59:1,041,600) ของเด็กสังกัด เรียนมีอาหาร ศึกษา

รับประทานครบ อบต.ทุ่งใหญ่ (ปี 58:1,120,000) อบต.ทุ่งใหญ่ รับประทาน 
ถ้วน ครบถ้วน 
2 เพื่อเด็กนัก และสุขภาพ 
เรียนมีวสัดุการ ร่างกายแข็ง
หนังสือเรียนอุป- แรงมีวสัดุการ
กรณ์การเรียน ศึกษา หนังสือ
เคร่ืองแบบ เรียนอุปกรณ์ 
นักเรียนที่เพยีง การเรียน 
พอและเหมาะสม เคร่ืองแบบ 

นักเรียน
3. เพื่อเด็กนัก ศูนย์พฒันา และมีการจัด
เรียนมีการจัด เด็กเล็กสังกัด กิจกรรม
กิจกรรมการ อบต.ทุ่งใหญ่ การเรียน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลกัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
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ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลกัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เรียนที่เพยีงพอ ที่เพยีงพอแ
และเหมาะสม และเหมาะสม

2 ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กก่อนวัย ก่อสร้าง ศพด. 3,000,000 50,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยั กองช่าง
บา้นทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 วัยเรียนมีสถานที่  ขนาด 81-100 (ปี 60:3,000,000) พงึพอใจของ เรียนมีสถานที่

 (บา้นม่วง หมู่ที่ 5) ในการเรียนที่  คน จ านวน 1 (ปี 59:2,000,000) ประชาชน ในการเรียนที่

เพียงพอต่อการ แห่งสถานที่ เพียงพอต่อการ

เรียนการสอน ก่อสร้าง เรียนการสอน
โรงเรียนบ้านทุ่ง
ใหญ่ม่วง
(คุรุราษฎร์บ ารุง 
ฝ่ังมัธยม)

3 ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อใหเ้ด็กก่อน จ านวน 1 แห่ง 3,000,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยัเรียน กองช่าง
บา้นผือเก่า หมู่ที่ 6 วยัเรียนมีสถาน พงึพอใจของ สถานที่ในการ

ที่ในการเรียน ประชาชน เรียนที่เพียงพอ

ที่เพยีงพอต่อการ ต่อการเรียน
เรียนการสอน การสอน

4 ก่อสร้างประตูทางเข้าศูนย์พฒันา เพื่อเด็กก่อน จ านวน 1 300,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยั กองช่าง
เด็กเล็กบา้นโคก พร้อมร้ือถอน วยัเรียนมีส่ือการ แหง่ (ปี 60:300,000) พงึพอใจของ เรียนมีสถาน
ก าแพงเดิม เรียนการสอน ประชาชน ที่ในการเรียน

ที่เพยีงพอ ที่เพยีงพอต่อ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลกัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

และเหมาะสม การเรียนการ
สอน

5 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศูนย์พฒันา เพื่อเด็กก่อนวยั จ านวน 1 300,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยั กองช่าง
เด็กเล็กบา้นกระมอล หมู่ที่ 7 เรียนมีสือการ แหง่ (ปี 60:200,000) พงึพอใจของ เรียนมีสถาน

เรียนการสอนที่ ประชาชน ที่ในการเรียน
เพยีงพอและ ที่เพยีงพอต่อ
เหมาะสม การเรียนการ

สอน

6 จัดท าเสาธงชาติ ศูนย์พฒันาเด็ก เพื่อเด็กก่อนวยั จ านวน 1 300,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยั กองช่าง
เล็กบา้นร่องตาซุนหว้ยไม้งาม เรียนมีส่ือการ แหง่ (ปี 60:200,000) พงึพอใจของ เรียนมีสถาน

สอนที่เพยีงพอ ประชาชน ที่ในการเรียน
และเหมาะสม ที่เพยีงพอต่อ

การเรียนการ
สอน

7 ก่อสร้างหอ้งน้ าเด็ก ศูนย์พฒันาเด็ก เพื่อเด็กก่อนวยั จ านวน 4 200,000 50,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยั กองช่าง
เล็กบา้นโคก เรียนมีสถาน หอ้ง (ปี 60:200,000) พงึพอใจของ เรียนมีสถาน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลกัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ที่เอื้ออ านวย ประชาชน ที่ในการเรียน
ต่อการดูแล เหมาะสม
เด็กก่อนวยัเรียน เอื้อยอ านวย

ต่อการเรียน
8 ก่อสร้างหอ้งน้ าเด็ก เพื่อเด็กก่อนวยั จ านวน 3 150,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยั กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นปะทาย เรียนมีสถานที่ หอ้ง (ปี 60:150,000) พงึพอใจของ เรียนมีสถาน
เอื้ออ านวยต่อ ประชาชน ที่ในการเรียน
ต่อการดูแลเด็ก เหมาะสม
ก่อนวยัเรียน เอื้อยอ านวย

ต่อการเรียน
9 ต่อเติมอาคารเรียนกับหอ้งครัว เพื่อเด็กก่อนวยั จ านวน 2 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยัเรียนมี กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโคก เรียนมีสถานที่ใน ด้าน (ปี 60:200,000) พงึพอใจของ สถานที่ในการเรียน
การเรียนที่เหมาะ ประชาชน ที่เหมาะสมเอื้อย
สมเอื้อยอ านวย อ านวยต่อการ
ต่อการเรียน เรียน

10 ก่อสร้างศาลาที่พกัผู้ปกครอง เพื่อผู้ปกครอง จ านวน 4 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความ ผู้ปกครองและครูมี กองช่าง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโคก และครูมีสถานที่ หลัง (ปี 60:25,000) พงึพอใจของ สถานที่เอื้ออ านวย

เอื้ออ านวยต่อ ประชาชน ต่อการดูแลเด็ก






รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งใหญ่




ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลกัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

การดูแลเด็กก่อน ก่อนวยัเรียน
วยัเรียน

11 ก่อสร้างศาลาที่พกัผู้ปกครอง เพื่อผู้ปกครอง จ านวน 4 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความ ผู้ปกครองและครูมี กองช่าง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นร่องตาซุนหว้ย และครูมีสถานที่ หลัง (ปี 60:25,000) พงึพอใจของ สถานที่เอื้ออ านวย
ไม้งาม เอื้ออ านวยต่อ ประชาชน ต่อการดูแลเด็ก

การดูแลเด็ก ก่อนวยัเรียน
ก่อนวยัเรียน

12 ก่อสร้างศาลาที่พกัผู้ปกครอง เพื่อผู้ปกครอง จ านวน 4 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความ ผู้ปกครองและครูมี กองช่าง
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทุ่งใหญ่ และครูมีสถานที่ หลัง (ปี 60:25,000) พงึพอใจของ สถานที่เอื้ออ านวย

เอื้ออ านวยต่อ ประชาชน ต่อการดูแลเด็ก
การดูแลเด็กก่อน ก่อนวยัเรียน
วยัเรียน

13 ก่อสร้างศาลาที่พกัผู้ปกครอง เพื่อผู้ปกครอง จ านวน 4 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความ ผู้ปกครองและครูมี กองช่าง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นปะทาย และครูมีสถานที่ หลัง (ปี 60:25,000) พงึพอใจของ สถานที่เอื้ออ านวย

เอื้ออ านวยต่อ ประชาชน ต่อการดูแลเด็ก
การดูแลเด็กก่อน ก่อนวยัเรียน
วยัเรียน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลกัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

14 ก่อสร้างศาลาที่พกัผู้ปกครอง เพื่อผู้ปกครอง จ านวน 4 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความ ผู้ปกครองและครูมี กองช่าง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นกระมอล และครูมีสถานที่ หลัง (ปี 60:25,000) พงึพอใจของ สถานที่เอื้ออ านวย

เอื้ออ านวยต่อ ประชาชน ต่อการดูแลเด็ก
การดูแลเด็กก่อน ก่อนวยัเรียน
วยัเรียน

15 โครงการหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น เพื่อเด็กก่อน จ านวน 1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยัเรียนมี กองช่าง
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโคก เรียนมีสถานที่ใน แหง่ (ปี 60:100,000) พงึพอใจของ สถานที่ในการ

การเรียนที่เหมาะ ประชาชน เรียนที่เหมาะสม
สมเอื้อยอ านวย เอื้อยอ านวย
ต่อการเรียน ต่อการเรียน

16 โครงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น เพื่อเด็กก่อนวยั จ านวน 1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยัเรียนมี กองช่าง
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นร่องตาซุน เรียนมีสถานที่ใน  แหง่ (ปี 60:100,000) พงึพอใจของ สถานที่ในการ
หว้ยไม้งาม การเรียนที่เหมาะ ประชาชน เรียนที่เหมาะสม

สมเอื้อยอ านวย เอื้อยอ านวย
ต่อการเรียน ต่อการเรียน

17 โครงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น เพื่อเด็กก่อนวยั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยัเรียนมี กองช่าง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทุ่งใหญ่ เรียนมีสถานที่ใน จ านวน 1 (ปี 60:100,000) พงึพอใจของ สถานที่ในการ
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หน่วยงานรับผิดชอบ
หลกัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

การเรียนที่เหมาะ  แหง่ ประชาชน เรียนที่เหมาะสม
สมเอื้อยอ านวย เอื้อยอ านวย
ต่อการเรียน ต่อการเรียน

18 โครงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น เพื่อเด็กก่อนวยั จ านวน 1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยัเรียนมี กองช่าง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นปะทาย เรียนมีสถานที่ แหง่ (ปี 60:100,000) พงึพอใจของ สถานที่ในการ

ในการเรียนที่ ประชาชน เรียนที่เหมาะสม
เหมาะสมเอื้อย เอื้อยอ านวย
อ านวยต่อ ต่อการเรียน
การเรียน

19 โครงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น เพือ่เด็กก่อนวยัเรียน จ านวน 1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ เด็กก่อนวยัเรียนมี กองช่าง
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นกระมอล มีสถานที่ในการเรียน แหง่ (ปี 60:100,000) พงึพอใจของ สถานที่ในการ

ที่เหมาะสมเอื้อยอ า ประชาชน เรียนที่เหมาะสม
นวยต่อการเรียน เอื้อยอ านวย

20 วนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อเปน็ขวญั เด็กและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง เด็กเหน็ความ กองการ
และก าลังใจให้ เยาวชนต าบล (ปี 60:300,000) ในการจัด ส าคัญของตนใน ศึกษา
เด็ก และส่งเสริม ทุ่งใหญ่ (ปี 59:50,000) กิจกรรม การพฒันาชุมชน
ใหเ้ด็กเหน็ความ (ปี 58:50,000) และสังคม
ส าคัญของตนใน






รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งใหญ่




ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลกัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

การพฒันาชุมชน
21 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เพื่อเด็กนักเรียน ศพด.สังกัด 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 จ านวนเด็ก เด็กก่อนวยัเรียนมี กองการ

สุขภาพร่างกาย อบต.ทุ่งใหญ่ นักเรียนที่มี สุขภาพร่างกาย ศึกษา
แข็งแรง และโรงเรียน สุขภาพ แข็งแรง

 สพฐ.ในเขต อนามัยที่ดี
ต าบลทุ่งใหญ่

22 ต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโคก เพื่อเด็กนักเรียนมี ต่อเติมอาคาร 0 200,000 0 0 0 จ านวนสถาน เด็กนักเรียนมี กองช่าง
สถานที่ที่สะดวก ศูนย์พฒันา ที่ได้มาตรฐาน สถานที่ในการ
และเอื้อยอ านวย เล็กขนาด ฐานเพิ่มขึ้น สะดวกและเอื้อย
การจัดการเรียน  5.70เมตร และเอื้อยอ านวย
การสอน ยาว  8.00 ต่อการเรียน

เมตรโครง
หลังคาเหล็ก
พร้อมปู
กระเบื้องพื้น

23 ต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อเด็กนักเรียน ต่อเติมอาคาร 0 200,000 0 0 0 จ านวนสถาน เด็กนักเรียนมี กองช่าง
บา้นทุ่งใหญ่ มีสถานที่ ศูนย์พฒันา ที่ได้มาตรฐาน สถานที่ในการ

และเอื้อยอ านวย เด็กเล็กขนาด ฐานเพิ่มขึ้น สะดวกและเอื้อย
ต่อการจัดการ กวา้ง 2.50 และเอื้อยอ านวย
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เรียนการสอน  เมตร  ยาว  ต่อการเรียน
12.00 เมตร

24 ต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อเด็กนักเรียน ต่อเติมอาคาร 0 200,000 0 0 0 จ านวนสถาน เด็กนักเรียนมี กองช่าง
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ มีสถานที่ที่ ศูนย์พฒันา ที่ได้มาตรฐาน สถานที่ในการ

สะดวกและเอื้อย เด็กเล็ก ฐานเพิ่มขึ้น สะดวกและเอื้อย
อ านวยต่อการจัด  ขนาดกวา้ง  และเอื้อยอ านวย
จัดการเรียน  3.70  เมตร ต่อการเรียน
การสอน   ยาว  14.00

เมตร โครง
หลังคาเหล็ก 
 พร้อมปู
กระเบื้องพื้น

25 โครงการส่งเสรืมการเรียนรู้เรียนรู้เด็ก เพื่อใหเ้ด็กก่อน จ านวน 1 200,000 200,000 200,000 สามารถด า เด็กปฐมวยัมีพฒั กองช่าง
ปถมวยัทอ้งถิ่นไทย ผ่านการเล่น วยัเรียนมีสถาน แหง่ เนินการสร้าง นาการสมบรูณ์

ที่ในการเรียนที่ สนามเด็ก ตามวยัครบทั้ง
เหมาะสมเอื้อ เล่นได้ตามหลัก 4 ด้านได้แก่ 
อ านวยต่อ "บวร"  (บ้าน ร่างกาย อารมณ์
การเรียน   วัด โรงเรียน ) สังคม และ

 คือ การร่วมมือ สติปญัญา
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ขององค์กร


