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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
-------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลห้วยไผ่ และ
โรงเรียนเขตต าบลห้วยไผ ่

-เพื่อจัดโครงการอาหาร
เสรมิ (นม) ให้แกเ่ด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนเขต
ต าบลห้วยไผ ่
 

-จัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดัยาง โรงเรียน
ประสิทธิวิทยาฯ 

400,000  400,000 400,000 นักเรียนมีอาหารเสรมินม
ไว้รับประทานคิดเป็น      
ร้อยละ 90 

นักเรียนมีอาหาร
เสรมิ(นม)ท่ีดีและมี
คุณภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

2. 

 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารการศึกษา 

-เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้กับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-จัดซื้ออาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กเล็ก 

196,000  250,000 250,000 นักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทานคดิเป็น         
ร้อยละ 90 

นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ
ถูกสุขลักษณะและ
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

3. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนในเขต
ต าบลห้วยไผ ่

-เพื่ออุดหนุน
งบประมาณค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีน
ในเขตต าบลห้วยไผ ่

-อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่ โรงเรียน  
วัดยาง  โรงเรียนประสิทธิ
วิทยาฯ 

650,000  700,000 700,000 เด็กนักเรยีนมีอาหาร
กลางวันรับประทานคิด
เป็นร้อยละ 90 

นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ
ถูกสุขลักษณะและ
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

4 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
การศึกษา 

-เพื่อเตรียมความพร้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-จัดซื้อครุภณัฑ์การศึกษา 
อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี
นักเรียน ช้ันวางรองเท้า 
กระเป๋า ฯลฯ 

-  100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯได้
มาตรฐานในการจัดการ
เรียนการสอนคิดเป็นร้อย
ละ 80 

เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐานใน
การจัดการเรยีนการ
สอน  

กอง 
การศึกษาฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

5 โครงการจดัซื้อวัสดุ
การศึกษา 

-เพื่อเตรียมความพร้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-จัดซื้อครุภณัฑ์การศึกษา 
อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน 
ช้ันวางรองเท้า กระเป๋า ฯลฯ 
 

15,000  15,000 15,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯได้
มาตรฐานในการจัดการ
เรียนการสอนคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐานใน
การจัดการเรยีนการ
สอน  

กอง 
การศึกษาฯ 

 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับงานท่ี
ปฏิบัต-ิเสริมสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีในการท างาน 

-จัดส่งบุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเข้าอบรมใน
หลักสตูรตา่งๆที่ตรงกับหน้าท่ี
ของผู้ปฏิบัติงาน 

-  30,000 30,000 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถสอดคล้อง
กับงานท่ีปฏิบัติคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ มี
ประสิทธิภาพและน า
ความรู้ต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ภายใน
องค์กร 

กอง 
การศึกษาฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการสานสมัพันธ์วัน
ก่อนเปิดเรยีน 

-เพื่อให้ผู้ปกครองไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการ
และการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก                                 
-เพื่อเกิดการแลกเปลีย่น
ความรู้และความคิดเห็น
ระหว่างกัน 

-ปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 
๒ ครั้ง                           
-จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก
และผูป้กครอง 

10,000  5,000 5,000 ผู้ปกครองได้รับความรู้
และเข้าใจการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กคิดเป็นร้อยละ  
80 

ผู้ปกครองได้รับความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเกิดการ
แลกเปลีย่นความรู้
และความคิดเห็น
ระหว่างกัน 

กอง            
การศึกษาฯ 

 

2 โครงการแสดงผลงาน
วิชาการ 

-เพื่อจัดแสดงผลงานของเด็ก
เล็กให้ผู้ปกครองไดร้ับรู้
รับทราบพัฒนาการของเด็ก                                
-เพื่อเกิดการแลกเปลีย่น
ความรู้และความคิดเห็น
ระหว่างกัน  

-แสดงผลงานและประชุม
ผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 

 

30,000  5,000 5,000 ผู้ปกครองได้รับรู้
พัฒนาการของเด็กคิด
เป็นร้อยละ 80 

ผู้ปกครองได้รับรู้
พัฒนาการของเด็ก                            
เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและผู้ปกครอง 

กอง                    
การศึกษาฯ 

 

3 โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

-เพื่อให้ผู้ปกครองไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
แนวทางการบริหารจัดการ
และการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-ประชุมผู้ปกครองอย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้งขึ้นไป 
-กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก 
ผู้ปกครอง 

5,000  10,000 10,000 ผู้ปกครองได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหาร
จัดการคดิเป็นร้อยละ 
80 

ผู้ปกครองได้รับความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

4 โครงการจดัซื้อสื่อการ
เรียนการสอน 

-เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯให้เป็นไป
ตามวัยอย่างเหมาะสมทั้ง 
4 ด้าน อย่างสมวัย 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
ตลอดปีการศึกษาจัดซื้อ
สื่อการเรียน  การสอน 
เช่น บล็อก หนังสือ นิทาน
และมมุต่างๆ สีไม้ สีน้ า 
กระดาษ ดินน้ ามัน ฯลฯ 
 

-  70,000 70,000 เด็กเล็กฯมีการพัฒนา
เป็นไปตามวัยอย่าง
เหมาะสมอย่างสมวัยคดิ
เป็นร้อยละ 80 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน ใน
การจัดการเรยีนการ
สอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

5 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่น
สนาม 

-เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหเ้ป็นไป
ตามวัยอย่างเหมาะสม 

-จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม    
ที่ผลิตจากพลาสติก เช่น 
สไลเดอร์  ชิงช้า    
กระบะทราย  บ่อลูกบอล 
 

-  100,000 100,000 เด็กเล็กฯมีพัฒนาการ
สมวัยอย่างเหมาะสม 
คิดเป็นร้อยละ 80 

นักเรียนมีพัฒนาการ
ตามวัยอย่าง
เหมาะสม 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

-เพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
-เพื่อเสริมสรา้ง
ประสบการณ์ในการเรียน
ที่หลากหลายให้กับ
นักเรียน 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
เรียนรู้นอกสถานศึกษา
ให้กับนักเรียน เช่น แปลง
เกษตรพอเพียงสถานท่ี
ส าคัญในท้องถิ่น           
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ 
 

15,000  10,000 10,000 เด็กนักเรยีนได้เรยีนรู้
จากแหล่งเรยีนรู้นอก
ห้องเรียนคิดเป็น       
ร้อยละ 80 

นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์
นอกสถานศึกษา 

กอง 
การศึกษาฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยเด็กปฐมวัย 

-เพื่อส่งเสรมิให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วย
ไผ่มสีุขภาพแข็งแรง ปลอด
จากโรคต่างๆ 
 

-ส่งเสรมิการตรวจสุขภาพ
ช่องปากเด็กเล็กฯ 
-สนับสนุนแปรงสีฟันยาสี
ฟัน วัสดุอื่นๆ  

-  50,000 50,000 เด็กเล็กฯ มสีุขภาพ
แข็งแรง ปลอดจากโรค
คิดเป็นร้อยละ 80 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก           
มีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย
ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยในช่องปาก 

-เพื่อสร้างพฤติกรรม    
ทันตสุขภาพท่ีเหมาะสม 
ในช่องปากของเด็ก 

-ส่งเสรมิการตรวจสุขภาพ
ช่องปากเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนา  เด็กเล็กฯ                  

-  20,000 20,000 เด็กเล็กฯได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากที่
สะอาดและแข็งแรง    
คิดเป็นร้อยละ 80 

นักเรียนมีพฤติกรรม
ด้านทันตสุขภาพที่
เหมาะสม 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

9 พัฒนาวิชาการ หลักสตูร
การจัดการศึกษาฯ  
การจัดกิจกรรมตาม
หลักสตูรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลห้วยไผ่ใหไ้ด้
มาตรฐาน 

-เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาฯปฐมวยั ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้
มาตรฐาน และตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
และมรีะบบการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก และผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ห้วยไผ ่

-  50,000 50,000 ครูผูดู้แลเด็ก ปฏิบัติ
หน้าท่ีได้มาตรฐานและมี
คุณภาพทางการศึกษา
คิดเป็น   ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีหลักสูตร
การศึกษาฯปฐมวยัที่
ได้มาตรฐาน และ
ตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 
 
 
 



-๑๔-  
 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ประชาชนและภาคี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการรณรงค์ส่งเสริม
ความรู้ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

-เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชนได้กล้า
แสดงออกเพื่อพัฒนาด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

-จัดร่วมกับโรงเรยีนในเขต
พื้นที่ต าบลห้วยไผ ่

-  50,000 50,000 เด็กและเยาวชนมีความรู้
ด้านภาษาดีขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

เยาวชนได้พัฒนา
ความรู้ และพัฒนา
ตนเองไดด้ีขึ้น 

กอง                 
การศึกษาฯ 

 

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่
ชุมชนที่น่าอยู่ภายใต้การจดั
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 
2560 

-เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชนได้กล้า
แสดงออกเพื่อพัฒนาด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

-จัดร่วมกับโรงเรยีนในเขต
พื้นที่ต าบลห้วยไผ ่

80,000  200,000 200,000 เด็กและเยาวชนกล้า
แสดงออกไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80  

เด็กและเยาวชนได้
กล้าแสดงออกเพื่อ
พัฒนาด้านร่างกาย
และจิตใจ 

กอง                 
การศึกษาฯ 

 

3 โครงการการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

-เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 

-จัดร่วมกับโรงเรยีนในเขต
พื้นที่ต าบลห้วยไผ่  
 

-  200,000 200,000 เด็กและเยาวชนลดการติด
ยาเสพตดิ คิดเป็น                 
ร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชนได้
หลีกเลี่ยงห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

กอง          
การศึกษาฯ 

 
4 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเอดส ์
-เพื่อสร้างการมสี่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ในพื้นที่  

-ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรคเอดส์แก่
เยาวชน 

-  20,000 20,000 เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
โรคเอดส์ คิดเป็น          
ร้อยละ 80 

เกิดความร่วมมือ ใน
ชุมชน โรงเรียน ให้
ความรู้ เรื่องโรคเอดส ์

กอง                 
การศึกษาฯ 

 

5 โครงการสานรักสานสมัพันธ์  
ของครอบครัว 

-เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อบอุ่นในครอบครัว  

-จัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ห้วยไผ ่
 
 

20,000  20,000 20,000 เด็กและเยาวชนสร้าง
ความรักความสามคัคีของ
คนในครอบครัว พ่อ แม่ 
ลูกเพิ่มขึ้น คิดเป็น         
ร้อยละ 80 

-เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อบอุ่น   
ในครอบครัว  

กอง                 
การศึกษาฯ 

 

 



-๑๕-  
 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รักการกีฬา การออกก าลังกาย การนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ส าหรับเยาวชนและ  
ประชาชน  

-เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี       
มีเครื่องออกก าลังกายและ
อุปกรณ์กีฬาท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

-จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายและอุปกรณ์กีฬา 
ส าหรับศูนย์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5  

-  50,000 50,000 เยาวชนและประชาชน 
มีเครื่องออกก าลังกาย
และอุปกรณ์กีฬาท่ี
เพียงพอ คิดเป็นร้อย
ละ 80   

เยาวชนและประชาชน
ในเขตพื้นท่ีต าบล มี
เครื่องออกก าลังกาย
และอุปกรณ์กีฬาท่ี
เหมาะสมและเพยีงพอ 

กอง                  
การศึกษาฯ 

 

2 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อส่งเสรมิให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วย
ไผไ่ด้ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาและเป็นการ
เชื่อมความสมัพันธ์
ระหว่างเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและผู้ปกครอง 

-จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วย
ไผ่  

-  10,000 10,000 เด็กนักเรยีนร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาและเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดคีิด
เป็นร้อยละ 80 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาร่วมกัน
เพื่อเป็นการเชื่อม
ความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กและผู้ปกครอง 

กอง                  
การศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๖-  
 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1. โครงการสอนน้อง 
ออมเงิน 

-เพื่อนักเรียนมีนสิัย 
ประหยดัรักการออมเงิน 

-เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
นิสัยรักการออมเงินให้กับ
เด็ก 

-  5,000 5,000 นักเรียนประหยดัรักการ
ออมเงินคิดเป็น           
ร้อยละ 80 

นักเรียนมีนสิัย 
ประหยดั รักการ
ออม 

กอง                  
การศึกษาฯ 

 

2. โครงการเยาวชน กับ
ธรรมะ เพื่อการเรียนรู้   
และพัฒนาตนเอง 

-เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนา
ความรู้ ท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ และพัฒนาตนเอง     
ได้ด ี

-จัดกิจกรรมให้กับเยาวชน
กับธรรมะ เพื่อการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง 

-  50,000 50,000 เยาวชนได้พัฒนาความรู้ 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ    
ได้ดีคดิเป็นร้อยละ 80 

นักเรียนมีนสิัย 
ประหยดั รักการ
ออม 

กอง                  
การศึกษาฯ 

 

3. โครงการวันไหว้คร ู -เพื่อส่งเสรมิการแสดง
ความรักความเคารพ 
ความกตัญญู ระหว่างลูก
ศิษย์ท่ีมีต่อคร ู

-จัดกิจกรรมวันไหว้คร ู 5,000  5,000 5,000 นักเรียนแสดงความ
เคารพรัก ความกตัญญู
ต่อครูคิดเป็นร้อยละ 80 

นักเรียนได้แสดง
ความรัก เคารพ 
กตัญญู ต่อครูผูส้อน 

กอง                 
การศึกษาฯ 

 

4. โครงการส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลห้วยไผ ่

-เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมี
ระเบียบ วินัย มีความ
รับผิดชอบ และมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

-เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กต าบลห้วยไผ ่

-  10,000 10,000 นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต คิดเป็น        
ร้อยละ 80 

เด็กมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ 
และมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

กอง                  
การศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 



-๑๗-  
 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมให้อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทยและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1. โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

-เพื่อส่งเสรมิอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูประเพณลีอยกระทง 
 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิ อนุรักษ์ 
ประเพณีลอยกระทง 

-  20,000 20,000 อนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น       
คิดเป็นร้อยละ 80 

นักเรียนได้มสี่วนร่วมใน
กิจกรรมอนรุักษ์
ประเพณ ี

กอง                 
การศึกษาฯ 

 

2. โครงการจดังานสดดุี
วีรชนคนแสวงหา 

-เพื่อส่งเสรมิงานท่องเที่ยว
และร าลึกวีรชนคนแสวงหา 

-จัดกิจกรรมงานสดดุี  วีรชน
คนแสวงหา จัดริ้วขบวนและ
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อ
การจัดงานให้อ าเภอ
แสวงหา 
 

200,000  200,000 200,000 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของอ าเภอแสวงหา    
คิดเป็นร้อยละ 80 

ส่งเสริมงานท่องเที่ยว
และร าลึกวีรชนคน
แสวงหา 

กอง        
การศึกษาฯ 

 

3. โครงการส่งเสริม    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ตาม
วิถีชีวิตชุมชน และเกิดการ
ใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในชีวิต 

-ส่งเสรมิให้มีการอนรุักษ์ 
ฟื้นฟูประยุกต์ และค้นคดิสิ่ง
ใหม่ ความรู้ใหมเ่พื่อ
ประโยชนส์ุขของสังคม 

-  50,000 50,000 เด็กและเยาวชนฟ้ืนฟู
สืบทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 
80 

เด็กและเยาวชนน า
แนวทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

กอง                 
การศึกษาฯ 

 

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา ปี 2560 

-เพื่อฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

-จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ร่วมกับหน่วยงานราชการใน
ต าบลและประชาชนท่ัวไป 

10,000  5,000 5,000 อนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นคิด
เป็นร้อยละ 80 

นักเรียนได้มรี่วมกัน
แสดงถึงบทบาทหน้าท่ี
ของชาวพุทธ  ท่ีดี 

กอง               
การศึกษาฯ 

 

5 
 
 

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
รดน้ า ขอพร ผูสู้งอายุ 
ประจ าปี 2560 

-เพื่อฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ รดน้ า ขอพร
ผู้สูงอายุ  และประชาชน
ทั่วไป 

-  80,000 80,000 อนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น    
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อฟ้ืนฟูอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิน่ 

กอง                   
การศึกษาฯ 

 



-๑๘-  
 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมให้เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการเฉลิมพระ    
ชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
“5 ธันวามหาราช”    
(วันพ่อแห่งชาติ)    
 

-เพื่อปลูกฝังค่านิยมทีด่ีให้ลูก
ได้ส านึกถึงพระคณุของพ่อ
และร่วมเทิดทูนและร าลึกถึง
พระมหากรุณาธคิุณ
ตลอดจนเผยแพร่  
พระเกียรติคณุขอ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพ่อ
แห่งชาติ 

-จัดกิจกรรมต่าง ๆ               
เพื่อเทิดพระเกยีรติฯ
จัดเตรียมสถานท่ีลงนาม
ถวายพระพรและการแสดง
ต่างๆ เช่น การแสดงของ
เด็ก เยาวชน นักเรียนและ
ยกย่องพ่อตัวอย่างในต าบล
ห้วยไผ่ จดันิทรรศการ
เทิดพระเกยีรติ ปลูกต้นไม้ 
ท าความสะอาด 
 

150,000  100,000 100,000 ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีแด่
พ่อหลวงคิดเป็นร้อย
ละ 80 

ประชาชนเด็กและผู้ปกครอง
ร่วมกันเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
-นักเรียนและผู้ปกครอง 
แสดงการมสี่วนร่วมกับ
กิจกรรม 

กอง         
การศึกษาฯ 

 

2 โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ   
“12 สิงหามหาราชินี”
(วันแม่แห่งชาติ) 

-เพื่อปลูกฝังค่านิยมทีด่ีให้ลูก
ได้ส านึกถึงพระคณุของแม่
และร่วมเทิดทูนและร าลึกถึง
พระมหากรุณาธคิุณ
ตลอดจนเผยแพร่  
พระเกียรติคณุของ พระนาง
เจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ           
ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาต ิ

-จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
เทิดพระเกยีรตฯิจัดเตรียม
สถานท่ีลงนามถวายพระพร
และการแสดงตา่งๆ เช่น 
การแสดงของเด็ก เยาวชน 
นักเรียนและยกย่องแม่
ตัวอย่างในต าบลห้วยไผ ่
จัดนิทรรศการ
เทิดพระเกยีรติ ปลูกต้นไม้ 
ท าความสะอาด 
 

20,000  50,000 50,000 ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีแด่
แม่หลวงคิดเป็น  
ร้อยละ 80 

ประชาชนเด็กและผู้ปกครอง
ร่วมกันเทิดพระเกียรติพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
-นักเรียนและผู้ปกครอง 
แสดงการมสี่วนร่วมกับ
กิจกรรม 

กอง          
การศึกษาฯ 

 

 
 
 



-๑๙-  
 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมให้เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

3 โครงการวันส าคัญ
ทางศาสนา 

-เพื่อจัดกิจกรรม         
วันส าคัญทางศาสนา 

-จัดกิจกรรมวันส าคญัทางศาสนา 
เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา   
วันอาสาฬหบูชา วันออกพรรษา 

-  10,000 10,000 ประชาชน ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาคดิ
เป็นร้อยละ 80 

 

นักเรียนได้มรี่วมกัน
แสดงถึงบทบาทหน้าท่ี
ของชาวพุทธที่ดี 

กอง                
การศึกษาฯ 

 

4 โครงการพิธีวางพวง
มาลา วันปิยะ
มหาราช 

-เพื่อน้อมร าลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุ 

-จัดกิจกรรมวางพวงมาลา 5,000  1,000 1,000 ประชาชนร่วมกันน้อม
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุคิดเป็น  
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดม้ีโอกาส
ร่วมวางพวงมาลา 

กอง                   
การศึกษาฯ 

 

5 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

-เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชาติและสืบทอด
พระพุทธศาสนา 
-เพือ่รณรงค์ให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ได้
ตระหนักถึงความส าคญั
ของพระพุทธศาสนา 
 

-ส่งเสรมิคนไทยให้น าหลักธรรม
ทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม และเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรมให้สังคมมีคณุภาพ 
เผยแพรห่ลักธรรมสู่เยาวชนและ
ประชาชน ตระหนักและเห็น
ความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

-  20,000 20,000 ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้น าหลักธรรมทาง
ศาสนามาใช้ให้เกิด
ความรู้คู่คณุธรรม     
คิดเป็นร้อยละ80 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมค า
สอนสามารถน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

กอง                   
การศึกษาฯ 

 

 


