
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
3.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุ 1.ค่าหนง้สือเรียน  -  - 150,000 150,000 150,000 นกัเรียนใน นกัเรียนได้มีเส้ือผ้า กองการศึกษา

การบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก งบประมาณด้านการจัด 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. ได้รับ วัสดุอุปกรณ์การเรียน
กองการศึกษา 3.ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน งบประมาณ และมีพฒันาการทีดี่

4.โครงการพฒันาผู้เรียน
5.และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ในศูนย์

2 โครงการอาหารกลางวัน เพือ่ใหเ้ด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กเด็กนกัเรียนศูนย์พฒันา  - 197,600 197,600 197,600 197,600 เด็ก ศพด. เด็ก ศพด.ทกุคน กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก รับสารอาหารครบทัง้ 5 หมู่ เด็กเล็ก ทกุคนได้รับ ได้รับอาหารทีเ่พยีงพอ
มีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโต สารอาหารครบ มีคุณค่าโภชนาการ

ทัง้ 5 หมู่ ครบทัง้ 5 หมู่
3 โครงการอาหารกลางวัน เพือ่ใหเ้ด็กได้รับสารอาหาร นกัเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต  - 4,656,000 4,656,000 4,656,000 4,656,000 เด็กนกัเรียน เด็กนกัเรียนในเขต กองการศึกษา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์ ครบทัง้ 5 หมู่ มีสุขภาพ เทศบาลต าบลสันปา่ตอง ในเขตได้รับ ได้รับอาหารทีเ่พยีงพอ
วิทยาคาร) ร่างกายเจริญเติบโต สารอาหารครบ มีคุณค่าโภชนาการ

ทัง้ 5 หมู่ ครบทัง้ 5 หมู่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลสันป่าตอง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มคุีณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปัิญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 โครงการอาหารกลางวัน เพือ่ใหเ้ด็กได้รับสารอาหาร นกัเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต  - 252,000 252,000 252,000 252,000 เด็กนกัเรียน เด็กนกัเรียนในเขต กองการศึกษา

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ครบทัง้ 5 หมู่ มีสุขภาพ เทศบาลต าบลสันปา่ตอง ในเขตได้รับ ได้รับอาหารทีเ่พยีงพอ
ร่างกายเจริญเติบโต สารอาหารครบ มีคุณค่าโภชนาการ

ทัง้ 5 หมู่ ครบทัง้ 5 หมู่
5 โครงการอาหารเสริม (นม) เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนมีน้ าหนกั นกัเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต  - 2,230,460 2,230,460 2,230,460 2,230,460 เด็กนกัเรียน เด็กมีสุขภาพทีดี่ กองการศึกษา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์ และส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์ เทศบาลต าบลสันปา่ตอง ในโรงเรียน มีน้ าหนกั ส่วนสูง
วิทยาคาร) มาตรฐาน ได้ด่ืมนมทกุคน ตามเกณฑ์มาตรฐาน

6 โครงการอาหารเสริม (นม) เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนมีน้ าหนกั นกัเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต  - 120,720 120,720 120,720 120,720 เด็กนกัเรียน เด็กมีสุขภาพทีดี่ กองการศึกษา

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ และส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์ เทศบาลต าบลสันปา่ตอง ในโรงเรียน มีน้ าหนกั ส่วนสูง
มาตรฐาน ได้ด่ืมนมทกุคน ตามเกณฑ์มาตรฐาน

7 โครงการอาหารเสริม (นม) เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนมีน้ าหนกั เด็กนกัเรียนศูนย์พฒันา  - 90,000 90,000 90,000 90,000 เด็ก ศพด. เด็ก ศพด.ทกุคน กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์ เด็กเล็ก ทกุคนได้รับ ได้รับอาหารทีเ่พยีงพอ
มาตรฐาน สารอาหารครบ มีคุณค่าโภชนาการ

ทัง้ 5 หมู่ ครบทัง้ 5 หมู่
8 โครงการทนุการศึกษารดับ เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้รับ นกัเรียนทีไ่ด้รับทนุ  -  - 80,000 80,000 80,000 นกัเรียน นกัเรียนด้อยโอกาส กองการศึกษา

 ปวส. -ปริญญาตรี โอกาสทางการศึกษาอย่าง จ านวน 5 คน ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลได้รับ
เทา่เทยีมกัน จ านวน 5 คน โอกาสทางการศึกษา

9 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพือ่ส่งเสริมกระบวนการ เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  -  - 30,000 30,000 30,000 เด็กนกัเรียน เด็กเล็กมีพฒันาการ กองการศึกษา

อนบุาลวัยใส เรียนรู้ทีห่ลากหลายใหก้ับเด็กเทศบาล ใน ศพด. ทีส่มวัย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

10 โครงการเปดิบา้นวิชาการ 1. เพือ่ใหผู้้ปกครองกลุ่มเปา้ นกัเรียนในศูนย์พฒันา  -  - 10,000 10,000 10,000 เด็กนกัเรียน ผู้ปกครองได้รับข้อมูล กองการศึกษา

หมายได้รับข้อมูลเด็ก เด็กเล็กทกุคน ใน ศพด. การเรียนการสอนของ
2. เพือ่สร้างความเข้าใจและ ศพด. 
สานสัมพนัธ์อันดีกับโรงเรียน
ภายนอกและผู้ปกครอง

11 โครงการเย่ียมบา้นเด็ก 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนัดี นกัเรียนในศูนย์พฒันา  -  - 3,000 3,000 3,000 เด็กนกัเรียน ความสัมพันธ์และความ กองการศึกษา

ระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็ก เด็กเล็กทกุคน ใน ศพด. ใกล้ชิดระหว่าง ผู้ปกครอง

2. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และเด็กใน ศพด.

และครูมีความใกล้ชิดกนัมากขึ้น

12 โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  -  - 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชนได้ กองการศึกษา

ประชาธิปไตยและทกัษะ อบรมผู้น าเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล พฒันาทกัษะชีวิต
ต่างๆ ของเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล ได้เข้าร่วมโครงการ

13 โครงการพฒันาศักยภาพ เพือ่ใหบ้คุลากรมีความรู้ บคุลากรในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  -  - 30,000 30,000 30,000 บุคลากรที่ปฏิบัติ บคุลากรใน ศพด. มี กองการศึกษา

บคุลากรศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพิม่เติมในการปฏิบติัหนา้ที่ เทศบาลต าบลสันปา่ตอง งานใน ศพด. ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติัหนา้ที่

14 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนใน ศพด. สนามเด็กเล่น (ขนาดกลาง)  -  - 200,000 100,000 100,000 เด็กนกัเรียน เด็กนกัเรียนใน ศพด. กองช่าง
ของ ศพด.เทศบาลต าบลสันป่าตอง มีสถานทีเ่ล่นและออก ใน ศพด.ได้ มีสถานทีอ่อกก าลัง

ก าลังกาย ใช้ประโยชน์ และเล่นกิจกรรม
0 7,546,780 8,099,780 7,999,780 7,999,780รวม
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