
แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ เพ่ือใช้เป็นอาคาร อาคารศูนย์พัฒนา
 ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ศพด.ท่ีได้ มีอาคารเรียน กองช่าง

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เรียนส าหรับเด็ก เด็กเล็ก ขนาดเล็ก (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ มาตรฐาน ส าหรับเด็กนักเรียน

บ้านแก้งอะฮวนใต้  ขนาดเล็ก นักเรียนก่อนวัยเรียน (ส าหรับเด็กไม่เกิน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน มีพ้ืนท่ีใช้สอย ก่อนวัยเรียน

(ส าหรับเด็กไม่เกิน ๕๐ คน) เพียงพอกับจ านวน ๕๐ คน)  จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน เพ่ิมข้ึน ท่ีได้มาตรฐาน

นักเรียน จ านวน 1 แห่ง อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน)

๒ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ เพ่ือใช้เป็นอาคาร อาคารศูนย์พัฒนา
 ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ศพด.ท่ีได้ มีอาคารเรียน กองช่าง

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เรียนส าหรับเด็ก เด็กเล็ก ขนาดเล็ก (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ มาตรฐาน ส าหรับเด็กนักเรียน

วัดบ้านเทวัญ  ขนาดเล็ก นักเรียนก่อนวัยเรียน (ส าหรับเด็กไม่เกิน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน มีพ้ืนท่ีใช้สอย ก่อนวัยเรียน

(ส าหรับเด็กไม่เกิน ๕๐ คน) เพียงพอกับจ านวน ๕๐ คน)  จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน เพ่ิมข้ึน ท่ีได้มาตรฐาน

นักเรียน จ านวน 1 แห่ง อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชานี  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

งบประมาณ



หน้า ๑๖๙

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเพ่ือสร้างความ ต่อเติมศูนย์เด็ก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีอาคาร มีอาคารท่ีอยู่ใน กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กต าบลท่าหลวง ปลอดภัยให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็ก ท่ีด าาเนินการ สภาพสมบูรณ์

นักเรียนและทรัพย์สิน ต าบลท่าหลวง นักเรียนและ

ของทางราชการ ตามแบบแปลน อบต. ทรัพย์สินของทาง

ก าหนด ราชการได้รับ

ความปลอดภัย

๔ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเพ่ือสร้างความปลอดภัย ต่อเติมศูนย์เด็ก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีอาคาร มีอาคารท่ีอยู่ใน กองช่าง

ศูนย์เด็กบ้านเทวัญ ให้กับนักเรียนแล บ้านเทวัญ ท่ีด าาเนินการ สภาพสมบูรณ์

ะทรัพย์สินของทาง ตามแบบแปลน อบต. นักเรียนและ

ราชการ ก าหนด ทรัพย์สินของทาง

ราชการได้รับ

ความปลอดภัย

๕ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร เพ่ือศูนย์พัฒนา ต่อเติมศูนย์เด็ก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความปลอดภัย ความมีมาตรฐาน กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เด็กเล็กภายในต าบล บ้านแก้งอะฮวนใต้ ของเด็ก การศึกษา

บ้านแก้งอะฮวนใต้ ให้น่าอยู่และเหมาะสม

ต่อการเล้ียงดูเด็ก

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



หน้า ๑๗๐

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖ โครงการสนับสนุนค่าอาหาร เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี สนับสนุน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน นักเรียนมี กอง

กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก โภชนาการท่ีดี ค่าอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ พัฒนาการสมวัย การศึกษาฯ

ก่อนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้ ต่อร่างกาย ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้รับโภชนาการ สุขภาพแข็งแรง

ก่อนวัยเรียน ท่ีดี

บ้านแก้งอะฮวนใต้

๗ โครงการสนับสนุนค่าอาหาร เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี สนับสนุน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน นักเรียนมี กอง

กลางวันส าหรับศูนย์อบรมเด็ก โภชนาการท่ีดี ค่าอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ พัฒนาการสมวัย การศึกษาฯ

ก่อนเกณฑ์ในวัดหนองบัว ต่อร่างกาย ศูนย์อบรมเด็ก ได้รับโภชนาการ สุขภาพแข็งแรง

ก่อนเกณฑ์ ท่ีดี

ในวัดหนองบัว

๘ โครงการสนับสนุนค่าอาหาร เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี สนับสนุน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน นักเรียนมี กอง

กลางวันส าหรับศูนย์อบรมเด็ก โภชนาการท่ีดี ค่าอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ พัฒนาการสมวัย การศึกษาฯ

ก่อนเกณฑ์ในวัดเทวัญ ต่อร่างกาย ศูนย์อบรมเด็ก ได้รับโภชนาการ สุขภาพแข็งแรง

ก่อนเกณฑ์ ท่ีดี

ในวัดเทวัญ

งบประมาณ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



หน้า ๑๗๑

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม เพ่ือให้นักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหารเสริม ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน ร้อย นักเรียนมีสุขภาพ กอง

(นม) ส าหรับโรงเรียน อาหารเสริมและ (นม) ให้กับ ละ ๑๐๐ ได้รับ แข็งแรง การศึกษาฯ

 (สังกัด สพฐ. เขต ๒) มีสุขภาพแข็งแรง โรงเรียนบ้านท่าหลวง/ อาหารเสริม (นม) มีพัฒนาการสมวัย

ในเขตต าบลท่าหลวง พัฒนาการสมวัย โรงเรียนบ้านนาส้มมอ/

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้/

โรงเรียนบ้านเทวัญ

๑๐ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม เพ่ือให้นักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหารเสริม ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน ร้อย นักเรียนมีสุขภาพ กอง

(นม) ส าหรับศูนย์เด็ก อาหารเสริมและ (นม) ให้กับศูนย์พัฒนา ละ ๑๐๐ ได้รับ แข็งแรง การศึกษาฯ

ในต าบลท่าหลวง มีสุขภาพแข็งแรง เด็กก่อนวัยเรียน อาหารเสริม (นม) มีพัฒนาการสมวัย

พัฒนาการสมวัย บ้านแก้งอะฮวนใต้/

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์

ในวัดเทวัญ/

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์

ในวัดหนองบัว

งบประมาณ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



หน้า ๑๗๒

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ จัดงานวันเด็ก ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เด็กในพ้ืนท่ี เด็กได้เรียนรู้ กอง

และท ากิจกรรม แห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม และตระหนักถึง การศึกษาฯ

ร่วมกัน ร้อยละ ๕๐ หน้าท่ีของตน

๑๒ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็กฯ เด็กได้รับประสบ กอง

นอกสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสบการณ์เรียนรู้ ต าบลท่าหลวง ได้เรียนรู้จาก การณ์เรียนรู้ด้วยตน การศึกษาฯ

ในเขตต าบลท่าหลวง ด้วยตนเองนอก ประสบการณ์จริง เองนอกห้องเรียน 

ห้องเรียน จากประสบการณ์

จริง

๑๓ โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก นักเรียน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียน นักเรียนน าความรู้ กอง

ในคุณธรรม จริยธรรม ในต าบลท่าหลวง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ด้านคุณธรรม การศึกษาฯ

ให้กับนักเรียน ไปใช้ในการพัฒนา

ตนเอง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



หน้า ๑๗๓

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๔ โครงการหนูน้อยฟันดี เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก เด็กมีสุขภาพฟันท่ีดี กอง

เด็กเล็ก ต าบลท่าหลวง มีสุขภาพ การศึกษาฯ

ฟันท่ีดีเพ่ิมข้ึน

๑๕ โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค เพ่ือส่งเสริมศูนย์เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศูนย์เด็กสะอาด ศูนย์เด็กสะอาด กอง

ให้สะอาดปลอดภัยได้ ต าบลท่าหลวง มาตรฐาน มาตรฐาน การศึกษาฯ

มาตรฐาน

๑๖ โครงการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กในศูนย์ฯ จัดหาส่ือการเรียน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กมี เด็กในศูนย์ได้รับ
 กอง

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับส่ือการเรียน การสอนวัสดุการศึกษา

(งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) พัฒนาการ 
 ส่ือการ
เรียนการสอน การศึกษาฯ

การสอนท่ีมีคุณภาพ  และเคร่ืองเล่น
 ในการเรียนดีข้ึน

 ท่ีมีคุณ
ภาพและ

และตรงตาม พัฒนาการ ร้อยละ ๘๐ ตรงตามความ


ความต้องการ ส าหรับการพัฒนา
 ต้องการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



การเรียนการสอน

ตามปฐมวัย


หลักสูตรปฐมวัย

หน้า ๑๗๔

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุน  นักเรียนศูนย์เด็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ นักเรียนได้รับ กอง

การบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรม ท้ัง ๓ ศูนย์ (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) การส่งเสริมด้วย การส่งเสริม
 การศึกษาฯ

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน ภายในต าบลท่าหลวง กิจกรรมพัฒนา การเรียนรู้ด้วย 

ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา

ร้อยละ ๙๕ ผู้เรียน

๑๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุน  นักเรียนศูนย์เด็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ นักเรียนได้รับ กอง

การบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ท้ัง ๓ ศูนย์ (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียน การศึกษาฯ

ค่าอุปกรณ์การเรียน ภายในต าบลท่าหลวง ร้อยละ ๙๕

๑๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุน  นักเรียนศูนย์เด็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนมี นักเรียนมี กอง

การบริหารสถานศึกษา ค่าเคร่ืองแบบ ท้ัง ๓ ศูนย์ (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) เคร่ืองแบบ
 เคร่ืองแบบ
 การศึกษาฯ

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน นักเรียน ภายในต าบลท่าหลวง นักเรียน นักเรียน 


๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



ส าหรับใช้ในการ ส าหรับใช้ในการ

ร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรม

การเรียน การเรียนอย่าง

ร้อยละ ๙๕ เพียงพอ

หน้า ๑๗๕

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุน  นักเรียนศูนย์เด็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนมี นักเรียนมี กอง

การบริหารสถานศึกษา ค่าเคร่ืองแบบ ท้ัง ๓ ศูนย์ (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) (งบกรมส่งเสริมฯ) เคร่ืองแบบ
 เคร่ืองแบบ
 การศึกษาฯ

ค่าหนังสือเรียน นักเรียน ภายในต าบลท่าหลวง นักเรียน นักเรียน 


ส าหรับใช้ในการ ส าหรับใช้ในการ

ร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรม

การเรียน การเรียนอย่าง

ร้อยละ ๙๕ เพียงพอ

๒๑ โครงการธรรมศึกษา ส่งเสริม เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก นักเรียน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียน นักเรียนน าความรู้ กอง

คุณธรรมจริยธรรม ในคุณธรรม จริยธรรม ในต าบลท่าหลวง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ด้านคุณธรรม การศึกษาฯ

ให้กับนักเรียน จริยธรรมและ

ความซ่ือสัตย์สุจริต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



ไปใช้ในการพัฒนา

ตนเอง

หน้า ๑๗๖

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๒ อุดหนุนโครงการป้องกันและ เพ่ือแก้ไขปัญหา อุดหนุน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด ชุมชนพัฒนา กอง

แก้ไขปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาด โรงเรียนบ้านท่าหลวง/ ในต าบลท่าหลวง มากข้ึน การศึกษาฯ

ในสถานศึกษา ยาเสพติด โรงเรียนบ้านนาส้มมอ/ ลดลง

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้/

โรงเรียนบ้านเทวัญ

โรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท

๒๓ โครงการสนับสนุนอาหาร เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี สนับสนุนอาหารกลางวัน ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน นักเรียนมี กอง

กลางวันเด็กนักเรียน โภชนาการท่ีดี ให้กับ ร้อยละ ๑๐๐ พัฒนาการสมวัย การศึกษาฯ

(สังกัด  สพฐ.อบ.เขต ๒) ต่อร่างกาย โรงเรียนบ้านท่าหลวง/ ได้รับโภชนาการ สุขภาพแข็งแรง

เขตต าบลท่าหลวง โรงเรียนบ้านนาส้มมอ/ ท่ีดี

งบประมาณ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้/

โรงเรียนบ้านเทวัญ

หน้า ๑๗๗

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๔ อุดหนุนโครงการพัฒนาสถาน อุดหนุน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กอง

ศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ โรงเรียนบ้านท่าหลวง/ การศึกษาฯ

พอเพียง โรงเรียนบ้านนาส้มมอ/

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้/

โรงเรียนบ้านเทวัญ

๒๔ โครงการ ๑๑,๑๘๐,๐๐๐ ๑๑,๑๘๐,๐๐๐ ๑๑,๑๘๐,๐๐๐ ๑๑,๑๘๐,๐๐๐ ๑๑,๑๘๐,๐๐๐  -  -  -

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รวม

งบประมาณ



หน้า ๑๗๘

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธ เพ่ือเป็นการ ประชาชน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ าวนประชาชน ประชาชน กอง

บูชา ส่งเสริมคุณธรรม ในเขตต าบล ในเขตต าบล ในต าบล การศึกษาฯ

จริยธรรม และใกล้เคียงเข้าร่วม และใกล้เคียง มีคุณธรรม

เข้าร่วม จริยธรรม

๒ โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย อุดหนุนส านักงาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กิจกรรม เพ่ือเป็นการ กอง

เข้าพรรษา   ในการจัดงาน เทศบาลต าบล อนุรักษ์ประเพณี การศึกษาฯ

อ าเภอตระการพืชผล ตระการพืชผล อันดีงามสืบสาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



จังหวัดอุบลราชธานี  ต่อไป

๓ โครงการสืบสานประเพณี เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ จัดงานภูนกหงส์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน อนุรักษ์ประเพณี 
 กอง

สรงน้ าพระภูนกหงส์ ประเพณีท้องถ่ิน ประเพณีสรงน้ าพระ ผู้เข้าร่วมงาน วัฒนธรรม การศึกษาฯ

สรงน้ าพระ ของท้องถ่ิน

ภูนกหงส์

๓ โครงการ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๗๙

รวม











แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย อุดหนุนท่ีท าการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กิจกรรม เพ่ือเป็นการ กอง

อ าเภอตระการพืชผล  ในการจัดงาน ปกครองอ าเภอตระการ อนุรักษ์ประเพณี การศึกษาฯ

จังหวัดอุบลราชธานี  พืชผล อันดีงามสืบสาน

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ต่อไป

๒๕๖๕

๒ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย อุดหนุน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กิจกรรม เพ่ือเป็นการ กอง

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ในการจัดงาน ท่ีท าการปกครอง อนุรักษ์ประเพณี การศึกษาฯ

และส่งเสริมการท่องเท่ียว จังหวัดอุบลราชธานี อันดีงามสืบสาน

ตามพันธกิจของ ต่อไป

จังหวัดอุบลราชธานี  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ -

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



๒๕๖๔

๒ โครงการ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  -  -  -รวม



แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียน สนับสนุนค่าอาหาร ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน นักเรียนมี กอง

เด็กนักเรียน มีโภชนาการท่ีดี กลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ พัฒนาการสมวัย การศึกษาฯ

งบประมาณ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



(สังกัด  สพฐ.อบ.เขต ๒)  ต่อร่างกาย ส าหรับเด็กอนุบาล - ได้รับโภชนาการ สุขภาพแข็งแรง ร.ร.บ้านแก้งอะฮวน

เขตต าบลท่าหลวง ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีดี ร.ร.บ้านเทวัญ

๒ โครงการปฏิบัติธรรม เพ่ือเป็นการ อุดหนุนคณะกรรมการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ าวนประชาชน ประชาชน กอง

งานปริวาสกรรมเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมคุณธรรม หมู่บ้าน หมู่ท่ี  ๘ ในเขตต าบล ในต าบล การศึกษาฯ

จริยธรรม และใกล้เคียง มีคุณธรรม หมู่ท่ี  ๘

เข้าร่วม จริยธรรม

๓ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด เพ่ือให้นักเรียน อุดหนุน โรงเรียน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด กอง

สารเสพติดและอบายมุข ในต าบลท่าหลวง บ้านท่าหลวง ในต าบลท่าหลวง ในต าบลท่าหลวง การศึกษาฯ

ห่างไกลยาเสพติด ลดลง ลดลง

หน้า ๒๓๙

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔ โครงการการป้องกันและแก้ไข เพ่ือให้นักเรียน อุดหนุน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด กอง

ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน ในต าบลท่าหลวง ร.ร.บ้านนาส้มมอ ในต าบลท่าหลวง ในต าบลท่าหลวง การศึกษาฯ

ในสถานศึกษา ห่างไกลยาเสพติด ลดลง ลดลง

งบประมาณ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



๕ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด เพ่ือให้นักเรียน อุดหนุน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด กอง

ยาเสพติดและอบายมุข ในต าบลท่าหลวง ร.ร.บ้านแก้งอะฮวน ในต าบลท่าหลวง ในต าบลท่าหลวง การศึกษาฯ

ห่างไกลยาเสพติด ลดลง ลดลง แก้งอะฮวน

๖ โครงการการป้องกันสารเสพติด เพ่ือให้นักเรียน อุดหนุน ร.ร.บ้านเทวัญ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด กอง

ในสถานศึกษา ในต าบลท่าหลวง ในต าบลท่าหลวง ในต าบลท่าหลวง การศึกษาฯ

ห่างไกลยาเสพติด ลดลง ลดลง

๗ โครงการอุดหนุนโรงเรียนโนนกุง เพ่ือสนับสนุน อุดหนุนโรงเรียนโนนกุง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ชุมชนพัฒนา ชุมชนพัฒนา กอง

วิทยาคม โรงเรียน มากข้ึน มากข้ึน การศึกษาฯ

โนนกุงวิทยาคม วิทยาคม

หน้า ๒๔๐

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานการศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์

เพ่ือให้นักเรียน

อุดหนุนโรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนมี นักเรียน กอง

เพ่ือการศึกษา มีคอมพิวเตอร์ บ้านนาส้มมอ คุณภาพมากข้ึน มีคอมพิวเตอร์ การศึกษาฯ

ได้ศึกษา ศึกษา

งบประมาณ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



๘ โครงการ ๑,๙๘๐,๐๐๐ ๑,๙๘๐,๐๐๐ ๑,๙๘๐,๐๐๐ ๑,๙๘๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๒๔๑

รวม







แบบ ผ. ๐๒

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

ท่ีท าการ

ปกครอง

อ าเภอ

ตระการพืชผล

ท่ีท าการ

ปกครอง

จังหวัด



อุบลราชธานี

หน้า ๒๔๓



แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีท่ี  : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  :  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

          ยุทธศาสตร์ท่ี :  ๔ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          ๔.๑  แผนงาน : การศึกษา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ กิจกรรมพาน้องท่องธรรมะ เด็กโรงเรียนต่างๆ เด็กนักเรียนต าบลท่าหลวง - - - - มีพัฒนาการทางด้าน มีจิตส านึกตระหนักถึงกองการศึกษาฯ

ในเขตต าบลท่าหลวง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ บทบาทหน้าท่ี

จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ คน สังคมและสติปัญญา ของตนเอง 

แก่เด็ก

รวม ๑   โครงการ - - ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ - - -

งบประมาณ



หน้า  ๒๕๗





แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



๑ โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเพ่ือให้มีส่ิงยึดเหน่ียว เสาธงสูง ๘ เมตร  ๑๕,๐๐๐ - - - ประชาชน ท าให้สถานท่ี กองช่าง

เด็กเล็กต าบลท่าหลวง จิตใจและเป็น  - ฐาน ค.ส.ล. ร้อยละ ๑๐๐ ราชการมีความเป็น

สัญญลักษณ์ส าหรับ ติดต้ังเสาธง  ได้แสดงออก เอกลักษณ์

สถานท่ีราชการ แป๊บเหล็กอาบสังกะสี ถึงความจงรัก น่าเล่ือมใส

 - เส้นผ่าศูนย์กลาง ภักดี

๓" - ๒" 

  - ทาสี พร้อมธงชาติ 

ตามแบบแปลน

อบต.ท่าหลวงก าหนด

๒ โครงการเทลาน คสล. ศูนย์พัฒนา  เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการ ลาน คสล. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ นักเรียน  นักเรียน/ผู้ปกครอง กองช่าง

เด็กเล็กต าบลท่าหลวง จัดกิจกรรมได้ หนา ๐.๑๐ เมตร มีความสะดวก มีความสะดวก

หลากหลาย/ พ้ืนท่ีเทไม่น้อยกว่า สบายในการใช้ สบายในการใช้

เพ่ือให้การจราจร ๑๒๕.๔๔ ตารางเมตร พ้ืนท่ีมากข้ึน พ้ืนท่ีมากข้ึน

ภายในโรงเรียน

เกิดความคล่องตัว

หน้า ๑๙๑

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือความปลอดภัยของ ก่อสร้างร้ัว คสล. ๑๘๐,๐๐๐  -  -  - มีร้ัวท่ี  เด็กเล็กมีความ กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ต าบลท่าหลวง เด็กและมีร้ัว สูง  ๑.๕๐ เมตร ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

ท่ีได้มาตรฐาน ยาว  ๒๐๐  เมตร และภูมิทัศน์

สวยงาม

๔ โครงการติดต้ังมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเพ่ือให้อาคารศูนย์ ติดต้ังมุ้งลวดอาคาร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  -  - มีมาตรฐานในการ   เด็กเล็กในความ กองช่าง

เด็กเล็กต าบลท่าหลวง พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลเด็กเพ่ิมข้ึน รับผิดชอบของ

ได้มาตรฐานในการ ต าบล ท่าหลวง  ต าบลท่าหลวง  

ดูแลเด็ก ตามแบบแปลน อบต. ได้รับการดูแล

ก าหนด ท่ีเหมาะสม

๕ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเพ่ือสร้างความปลอดภัย ต่อเติมศูนย์เด็ก  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีอาคาร มีอาคารท่ีอยู่ใน กองช่าง

ศูนย์เด็กบ้านเทวัญ ให้กับนักเรียนแล บ้านเทวัญ ท่ีด าาเนินการ สภาพสมบูรณ์

ะทรัพย์สินของทาง ตามแบบแปลน อบต. นักเรียนและ

ราชการ ก าหนด ทรัพย์สินของทาง

ราชการได้รับ

ความปลอดภัย

หน้า ๑๙๒

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเพ่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อเติมศูนย์เด็ก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความปลอดภัย ความมีมาตรฐาน กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ภายในต าบลให้น่าอยู่ บ้านแก้งอะฮวนใต้ ของเด็ก การศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



บ้านแก้งอะฮวนใต้ และเหมาะสมต่อ

การเล้ียงดูเด็ก

๖ โครงการ ๖๙๕,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๙๓

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


๔.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒ ๒,๕๖๓ ๒,๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เงินอุดหนุน

๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือธ ามรงค์ไว้ซ่ึง อุดหนุนท่ีท าการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ ถวายความจงรัก ส านักปลัด

ในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ชาติ  ศาสนา ปกครองอ าเภอตระการ ประชาชน ภักดี  ปกครอง

ของท่ีท าการปกครองอ าเภอ พระมหากษัตริย์ พืชผล ได้เข้าร่วม มีความสมัคร อ าเภอ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ

รวม



ตระการพืชผล กิจกรรมต่าง ๆ สมานสมัคคี ตระการพืชผล

๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  -  -  -รวม



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)





































แบบ ผ. ๐๒

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

ร.ร.บ้านท่าหลวง

ร.ร.บ้านนาส้มมอ



ร.ร.บ้านแก้งอะฮวน

ร.ร.บ้านเทวัญ

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี  ๘

โรงเรียน

บ้านท่าหลวง

หน้า ๒๓๙

แบบ ผ. ๐๒

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

โรงเรียน

บ้านนาส้มมอ



โรงเรียน

บ้าน

แก้งอะฮวน

โรงเรียน

บ้านเทวัญ

โรงเรียน

โนนกุง

วิทยาคม

หน้า ๒๔๐

แบบ ผ. ๐๒

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

โรงเรี

ยน

บ้านนาส้มมอ



 -

หน้า ๒๔๑



๑๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑๑,๒๑๐,๐๐๐



๑๑,๑๘๐,๐๐๐ ๑๑,๑๘๐,๐๐๐ ๑๑,๑๘๐,๐๐๐



แบบ ผ. ๐๒

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

ท่ีท าการ

ปกครอง

อ าเภอ

ตระการพืชผล

ท่ีท าการ

ปกครอง

จังหวัด



อุบลราชธานี

 -

หน้า ๒๔๓

#REF! #REF! #REF!



กองการศึกษาฯ













แบบ ผ. ๐๒

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

ท่ีท าการ

ปกครอง

อ าเภอ



ตระการพืชผล

 -


