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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    ( 2561 – 2564 )   
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าร้อน อ้าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที5่.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.1แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564(บาท) 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาของเยาวชน,
บุคคลทั่วไป 

เพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

ทุกหมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเยาวชน
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม
การศึกษา 

เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

ส านักปลดั 
 

2. จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้ทุกโรงเรียน 

เพื่อร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

ร.ร.ในพื้นที ่ 850,220 850,220 850,220 850,220 จ านวนโรงเรยีน
ที่ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม) 

ความสมบรูณ์
แข็งแรง 

ส านักปลดั 
 

3. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 

เป็นแหล่งเรียนรู้นอก
ระบบ 

ทุกหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนศูนย์
เรียนรู้ทีไ่ด้
ก่อสร้าง 

เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

ส านักปลดั 
 

4. จัดซื้อและติดตั้งระบบ
เครื่องขยายเสียง ศพด. 

เพื่อให้การท ากิจกรรมและ
การรับรู้ข่าวสารของเด็ก
เล็กมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลน้ าร้อน 

50,000 - - - จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

เด็กเล็กท า
กิจกรรมและไดร้ับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลดั 

5. สร้างศาลาเพื่อน่ังรอ
รับบุตรหลาน 

เพื่อให้ ศพด.มีศาลา
นั่งรอรับบุตรหลาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลน้ าร้อน 

- - - 50,000 จ านวน
ผู้ปกครองที่ได้
ความสะดวก 

ผู้ปกครองได้รับ
ความสะดวก 

ส านักปลดั 



-37- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( 2561 – 2564 )   
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าร้อน อ้าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.1แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

6. จัดซื้อวัสดุส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยในช่องปาก 

เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

รร.ในพื้นที่ 4,000 4,000 4,000 4,000 จ านวนเด็กที่ได้รับ
ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปาก 

ความสมบูรณ์แข็งแรง ส านักปลัด 
 

7. จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษา รร.ในพื้นที่ 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนโรงเรียนที่
ได้รับวัสดุ
การศึกษา 

เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

ส านักปลัด 
 

8. จัดตั้งพัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา ในพื้นที่ อบต.น้ าร้อน - 500,000 - - จ านวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

ส านักปลัด 
 

9. สนับสนุนครูต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่
อาเซียน 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา รร.ในพื้นที่ - 100,000 - - จ านวนเด็กที่ได้รับ
การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

ความสมบูรณ์แข็งแรง ส านักปลัด 
 

10. โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
น้ าร้อน 

10,000 - - - เด็กเล็กมีการ
พัฒนาการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 

ความสมบูรณ์แข็งแรง ส านักปลัด 
 

11. โครงการรถรับส่งนักเรียน 
(ศพด.) 

เพื่อสนับสนุนการศึกษา
เด็กที่อยู่ห่างไกล และ
ยากจน 

ทุกหมู่บ้าน 50,000 - - - จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับประโยชน ์

เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

ส านักปลัด 
 

 



-38- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    ( 2561 – 2564 )   
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าร้อน อ้าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.1แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

12. ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลน้ า
ร้อน  

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาเป็นศูนย์เรยีนรู้
ต าบล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลน้ าร้อน 

- 50,000 - - สภาพแวดล้อม
เหมาะแก่การ
พัฒนาการของ
เด็ก 

มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

13. โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลน้ าร้อน 

15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กได้รับการ
พัฒนา และ
เรียนรูส้ิ่งรอบตัว 

เด็กได้รับความรู ้
นอกห้องเรียน 

ส านักปลดั 
 

14. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม
ส าหรับเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน 

เด็กเยาวชนในพ้ืนท่ี/
โรงเรียนในพื้นที ่

- - 10,000 - เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมฯ
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลดั 

15. โครงการประชุม
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
น้ าร้อน 

เพื่อช้ีแจงท าความ
เข้าใจและร่วมกัน
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลน้ าร้อน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลน้ าร้อน 

10,000 - - - การประสานงาน
มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 

การสร้างความเข้าใจ 
การให้ความรว่มมือ 
สามารถพัฒนา
การศึกษาของเด็กเล็ก
ต าบลน้ าร้อนดีขึ้น 

ส านักปลดั 



-39- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    ( 2561 – 2564 )   
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าร้อน อ้าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.1แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

16. โครงการจัดงานวันแม่  เพื่อจัดกิจกรรมในวันแม ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
น้ าร้อน 

2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวนครุภัณฑ์
และอุปกรณ์
เครื่องใช้เพิ่มขึ้น 

มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 

17. โครงการผลิตส่ือการสอน เพื่อผลิตสื่อการเรียนการ
สอน เสริมการเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
น้ าร้อน 

2,000 2,000 2,000 2,000 สภาพแวดล้อม
เหมาะแกก่าร
พัฒนาการของเด็ก 

มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 

18. โครงการ Junior scoct เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานที ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
น้ าร้อน 

5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กได้รับการ
พัฒนา และเรียนรู้
สิ่งรอบตัว 

เด็กได้รับความรู้ 
นอกห้องเรียน 

ส านักปลัด 
 

19. โครงการจูงลูกจูงหลานเข้า
วัด 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้
ในพระพุทธศาสนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลน้ าร้อน 

3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมฯเพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลัด 

20. สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลน้ าร้อน 

112,200 112,200 112,200 112,200 เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมฯเพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลัด 

21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนยเรียนรู้ต าบล (ศพด.
เก่า 

เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์
เรียนรู้ต าบล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
น้ าร้อน (ศพด.เก่า) 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากศูนย์
เรียนรู้ต าบล 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากศูนย์
เรียนรู้ต าบล 

ส านักปลัด 

 



-40- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    ( 2561 – 2564 )   
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าร้อน อ้าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.1แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

22. สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของ ศพด.ต าบลน้ าร้อน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนการศึกษา
สี่ปี  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
น้ าร้อน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการที่
ปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาการ
ศึกษสี่ปี ศพด. 

มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 

23. พัฒนาสนามเด็กเล่น  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
น้ าร้อน 

เพื่อพัฒนาการของเด็กให้
ดียิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
น้ าร้อน 

50,000 100,000 100,000 100,000 สนามเด็กเล่นได้รับ
การพัฒนา 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

           

           

           

           

 


