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1 ทนุการศึกษาเด็กนกัเรียน
นกัศึกษา

เพ่ือสนบัสนุนทางการศึกษาแก่เด็ก
เรียนดีแต่ยากจน

เด็กนกัเรียนต าบลโพนทอง
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

40,000 40,000 40,000 เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเทา่
เทียมร้อยละ 60

เด็กนกัเรียนในต าบลโพนทอง
ไดรั้บโอกาสทางการศึกษา
อยา่งเทา่เทียม

ส่วนการศึกษา

2 โครงการจา้งนกัเรียนในระหว่าง
ปิดภาคเรียน

เพ่ือให้นกัเรียน ,นกัศึกษามีรายไดใ้น
ระหว่างปิดภาคเรียน

นกัเรียน /นกัศึกษาในต าบล
โพนทอง มาจากเวทีการ
ประชุม  ประชาคม

60,000 60,000 60,000 นร.มีรายได้
ระหว่างปิดภาค
เรียนร้อยละ 60

นกัเรียน ,นกัศึกษามีรายไดใ้น
ระหว่างปิดภาคเรียนและใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ส่วนการศึกษา

3 สนบัสนุนอาหารกลางวนั  เพ่ือส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย
โรงเรียน 5 โรงเรียน และ
ศูนยเ์ด็กเล็ก 3 ศูนย(์การ
ด าเนินงาน อบต.)

1,574,600
 อบต.

1,574,600
 อบต.

1,574,600
 อบต.

ร้อยละ 60 ของ
เด็กมี
พฒันาการสมวยั

นกัเรียนมีพฒันาการทาง
ร่างกายตามเกณฑ์

ส่วนการศึกษา

4 โครงการสนบัสนุนกิจกรรม
ทางวิชาการเพ่ือแสดงผลงานทาง
วิชาการเขา้ค่ายพกัแรมแข่งขนั
ทางวิชาการ

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
ของนกัเรียนนกัศึกษาต าบลโพนทอง

นกัเรียน/นกัศึกษา
ต าบลโพนทอง

60,000
อบต.

60,000
อบต.

60,000
อบต.

สนบัสนุน
กิจกรรม
วิชาการของ
นกัเรียนต าบล
โพนทอง ร้อย
ละ 70

นกัเรียน /นกัศึกษา
ต าบลโพนทองไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ

ส่วนการศึกษา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 1
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5 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเป็นศูนยส์ามวยั

เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีในการออกก าลงั
กายของคนทกุวยั

โพนทอง  หมูท่ี่ 12 มาจาก
เวทีการประชุม     ประชาคม

100000   
อบต.

100000   
อบต.

100000   
อบต.

มีสถานท่ีใน
การออกก าลงั
กายเพ่ิมข้ึน

ประชาชนทกุวยัในสถานท่ีใน
การออกก าลงักาย

อบต.โพนทอง

6 สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาศูนยเ์ด็ก
เล็กและโรงเรียนในต าบลโพน
ทอง

เพ่ือสนบัสนุน ให้ศูนยพ์ฒันาศูนยเ์ด็ก
เล็กและโรงเรียนในต าบลโพนทองมี
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

สนบัสนุน วสัดุครุภณัฑ์
และส่ือการเรียนการสอน-
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร,
ภูมิทศัน์ภายในศูนยเ์ด็กเล็ก
และโรงเรียนในต าบลโพน
ทอง
-ก่อสร้างโรงอาหาร และ
วสัดุ อุปกรณ์รับประทาน
อาหาร
- ปรับปรุงห้องสมดุ
- กิจกรรมอ่ืนๆ
 มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

900,000
อบต.

900,000
อบต.

900,000
อบต.

การด าเนินงาน
ของศูนยมี์
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 70

ศูนยพ์ฒันาศูนยเ์ด็กเล็กและ
โรงเรียนในต าบลโพนทองมี
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ส่วนการศึกษา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 2
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7 สนบัสนุนอาหารเสริมนม เพ่ือส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย โรงเรียน 5 โรงเรียน และ 
ศูนยเ์ด็กเล็ก3ศูนยจ์าก  แผน
ชุมชน ม.1 หนา้ 23

900,000
อบต.

900,000
อบต.

900,000
อบต.

ร้อยละ 60 ของ
เด็กมี
พฒันาการสมวยั

นกัเรียนมีพฒันาการทาง
ร่างกายตามเกณฑ์

ส่วนการศึกษา

8 สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาศูนยเ์ด็ก
เล็กและโรงเรียนในต าบลโพน
ทอง

เพ่ือสนบัสนุน ให้ศูนยพ์ฒันาศูนยเ์ด็ก
เล็กและโรงเรียนในต าบลโพนทองมี
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

สนบัสนุนวสั ดุครุภณัฑ์
และส่ือการเรียนการสอน 
เช่น เคร่ืองคอม พิวเตอร์ ,
เคร่ืองโปร เทคเตอร์ ,กลอ้ง
วีดีโอ,เคร่ืองเล่นดีวีดี,อ่ืน ๆ
-ปรับปรุงซ่อม แซมอาคาร/
ปรับ ภูมิทศัน์
- จดัรถรับส่งนกัเรียน
- โครงการกูย้มื เพ่ือการศึกษา
- สนบัสนุนกิจกรรม ทาง
การศึกษาอ่ืนๆมาจากเวที
การประชุมประชาคม

900,000
อบต.

900,000
อบต.

900,000
อบต.

การด าเนินงาน
ของศูนยมี์
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 70

ศูนยพ์ฒันาศูนยเ์ด็กเล็กและ
โรงเรียนในต าบลโพนทองมี
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ส่วนการศึกษา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 3
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9 โครงการอุดหนุนศูนยส่์งเสริม
และพฒันาการศึกษาต าบลโพน
ทอง

เพ่ือส่งเสริม พฒันาการศึกษา 
โรงเรียนในกลุ่มศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ทกุแห่งพฒันาบคุลากรค่าตอบแทน 
การจดัอบรม

1) ส่งเสริมการพฒันา
การศึกษา ในต าบล มี
ประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆใน
การศึกษา (การด าเนินงาน 
อบต.)

400,000
อบต.

400,000
อบต.

400,000
อบต.

การด าเนินงาน
เครือข่ายมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 70

พฒันาการศึกษา ในต าบล มี
ประสิทธิภาพ

ส่วนการศึกษา

10 โครงการมธัยมตน้แบบในต าบล
โพนทอง

เพ่ือให้เด็กนกัเรียนในพ้ืนท่ีมีสถานท่ี
เรียนใกลบ้า้น

เด็กนกัเรียนภายในต าบล
โพนทอง 
มาจากเวทีการประชุม     
ประชาคม

2,000,000
อบต.

2,000,000
อบต.

2,000,000
อบต.

เด็กนกัเรียนใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ี
เรียนใกลบ้า้น

เด็กนกัเรียนในพ้ืนท่ีมีสถานท่ี
เรียนใกลบ้า้น

ส่วนการศึกษา

11 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
12 หมูบ่า้น

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ

ประชาชนในต าบลโพนทอง
ท่ีสนใจ  จากแผนชุมชน ม.
11  หนา้ 32

500,000
อบต.

500,000
อบต.

500,000
อบต.

คนในชุมชนมี
โอกาสทางการ
ศึกษามากข้ึน

คนในชุมชนมีโอกาสทาง
การศึกษามากข้ึน

ส่วนการศึกษา

12 โครงการสอนธรรมะในโรงเรียน
(ตามแนวคิด “บวร) ต าบลโพน
ทอง
5  โรงเรียน 3 ศูนย์

เพ่ือให้เด็กเยาวชนในต าบลมี
หลกัในการด าเนินชีวิตท่ีดีข้ึน

เด็กนกัเรียนภายในต าบล
โพนทอง  จากแผนชุมชน
หมูท่ี่ 11  หนา้ 27

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

เด็กเยาวชนใน
ต าบลมีหลกัใน
การด าเนินชีวิต
ท่ีดีข้ึนร้อยละ 60

เด็กเยาวชนในต าบลมี
หลกัในการด าเนินชีวิตท่ีดีข้ึน

ส่วนการศึกษา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 4
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13 อุดหนุนโครงการพ่ีสอนนอ้ง
ทั้ง 12 หมูบ่า้น

เพ่ือให้เด็กนกัเรียนในต าบล
ไดมี้อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั

เด็กนกัเรียนภายในต าบล
โพนทอง

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

เด็กนกัเรียนใน
ต าบลไดมี้
อุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั

เด็กนกัเรียนในต าบลไดมี้
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั

ส่วนการศึกษา

14 โครงการพฒันา IQ EQ เด็กแรก
เกิด – 5 ปี ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
และแกไ้ขปัญหาเด็ก LD ต าบล
โพนทอง

เพ่ือพฒันาศกัยภาพ เด็ก
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สงัคม และสติปัญญา

เด็กแรกเกิด – 
5 ปี ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบล
โพนทอง  มาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

150,000
อบต.

150,000
อบต.

150,000
อบต.

เด็กแรกเกิดถึง 5
 ปี มีพฒันาการ
ดา้น ร่างกาย 
จิตใจ สมวยั

พฒันาศกัยภาพ เด็ก
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สงัคม และสติปัญญา

ส่วนการศึกษา

15 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณ
หนองแปน

เพ่ือให้เด็กนกัเรียนมีสถานท่ีในการ
ออกก าลงักาย

บา้นนางเมง้ หมู ่11 200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

เด็กแรกเกิดถึง 5
 ปี มีพฒันาการ
ดา้น ร่างกาย 
จิตใจ สมวยั

พฒันาศกัยภาพ เด็ก
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สงัคม และสติปัญญา

ส่วนการศึกษา

16 โครงการส่งเสริมส่ือความรู้ใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กปฐมวยัมีการเรียนรู้ท่ีสมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบล
โพนทอง มาจากเวทีการ
ประชุมประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

เด็กแรกเกิดถึง 5
 ปี มีพฒันาการ
ดา้น ร่างกาย 
จิตใจ สมวยั

เด็กปฐมวยัมีการเรียนรู้ท่ีสมวยั ส่วนการศึกษา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 5
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ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการโรงเรียนดีเด่นเพ่ือ
ทนุการศึกษา

เพ่ือให้เด็กนกัเรียนต าบลโพนทองมี
ความกระตือรือร้นและทบทวน
ความรู้ของตวัเองอยูเ่สมอ

5 โรงเรียน ในเขตต าบล
โพนทองเปล่ียนไปทกุปีตาม
ความเหมาะสม
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ร้อยละ 70ของ 
เด็กนกัเรียนเมี 
ความ
กระตือรือร้น
มากข้ึน

เด็กนกัเรียนต าบลโพนทองมี
ความกระตือรือร้นและ
ทบทวนความรู้ของตวัเองอยู่
เสมอ

ส่วนการศึกษา

18 โครงการพฒันาศูนยก์ารศึกษา
ชุมชนแบบยัง่ยนื

เพ่ือพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบล
โพนทอง
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

คณะกรรมการ
ไดรั้บการ
พฒันาร้อยละ 70

พฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ ส่วนการศึกษา

19 โครงการเตรียมความพร้อม
ประชาคมอาเซียน (ฝึกอบรมให้
ความรู้)

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ผูส้นใจ

ทั้ง 12 หมูบ่า้น
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ประชาชนท่ี
ไดรั้บการอบรม
 มีความรู้ร้อยละ
 70

ประชาชนท่ีไดรั้บการอบรม มี
ความรู้และมีความพร้อมในการ
เป็นประชาคมอาเซียน

ส่วนการศึกษา

20 โครงการปรับภูมิทศัน์ ใน
โรงเรียนโพนทองพิทยา

เพ่ือเป็นการปรับปรุงภูมิทศัน์ใน
โรงเรียนให้มีสภาพท่ีสวยงามและมี
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีดีและเหมาะสม

ปรับภูมิทศัน์ ถมคลองน ้า
ในโรงเรียนโพนทองพิทยา

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

โรงเรียนโพน
ทองพิทยามีภูมิ
ทศัน์ท่ีสวยงาม
ข้ึน

โรงเรียนโพนทองพิทยามีภูมิ
ทศัน์ท่ีสวยงามข้ึน

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 6
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการปรับภูมิทศัน์ ใน
โรงเรียนบา้นหนองหญา้รังกา

เพ่ือเป็นการปรับปรุงภูมิทศัน์ใน
โรงเรียนให้มีสภาพท่ีสวยงามและมี
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีดีและเหมาะสม

โรงเรียนบา้นหนองหญา้รังกา 175,000
อบต.

175,000
อบต.

175,000
อบต.

โรงเรียนบา้น
หนองหญา้รัง
กามีภูมิทศัน์ท่ี
สวยงามข้ึน

โรงเรียนบา้นหนองหญา้รังกา
มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามข้ึน

ส่วนโยธา

22 ท าโรงอาหารพร้อมติดมุง้ลวด เพ่ือให้เด็กมีท่ีรับประทาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 เด็กไดรั้บประทานเด็กมีท่ีรับประทานอาหารท่ี ส่วนโยธา
อาหารท่ีถูกสุขอนามยั บา้นนางเมง้ อาหารท่ีปลอดภยั ถูกสุขอนามยั และมีสุขภาพ

ถูกสุขลกัษณะ ท่ีสมบรูณ์  แขง็แรง
ร้อยละ 60

23 จดัซ้ือกะบะทราย เพ่ือให้เด็กมีจิตนาการ เด็กนกัเรียนในศพด. 20,000 20,000 20,000 เด็กนกัเรียนมี
ความคิด

เด็กในศพด.นางเมง้มีร่างกาย ส่วนการศึกษา

และความคิดสร้างสรรค์ นางเมง้มีความคิดสร้าง ความคิด แขง็แรงสมบรูณ์  ตามวยัไดส้มัผสั
สรรคเ์หมาะสมกบัวยั สร้างสรรค์ ไดเ้ล่นไดลงมือปฏิบติัดว้ยตงัเอง

ร้อยละ 60 เด็กมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมี
จินตนาการณ์สามารถเรียนรู้
ไดเ้ร็ว

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 7
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                     งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
24 พฒันาสภาพแวดลอ้มภูมิทศัน์ 1.เพ่ือจดัสภาพแวดลอ้ม ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี 20,000 20,000 20,000 ศูนยพ์ฒันาเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสภาพ ส่วนการศึกษา

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ท่ีปลอดภยั เล็กมีสภาพแวด แวดลอ้มท่ีดี  ร่มร่ืนและเป็นแหล่ง
2.เพ่ือให้ศูนยพ์ฒันา  น่าดู  น่าอยู ่ น่าเรียน ลอ้มท่ีดี เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดั
เด็กเล็กมีแหล่งเรียนรู้เพียง และน่าช่ืนชม ประสบการณ์
พอกบัเด็ก

25 ติดเคร่ืองปรับอากาศภายใน เพ่ือบรรยากาศท่ีดีในการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 120,000 120,000 120,000 เด็กมีสมาธิใน เด็กมีสมาธิในการปฏิบติั ส่วนการศึกษา
ห้องเรียนจ านวน  2  ตวั จดัการเรียนรู้ ต  าบลโพนทอง การปฏิบติักิจ กิจกรรมมีพฒันาการเหมาะ

ห้องเรียนจ านวน  4  ตวั กรรมร้อยละ 60 สมตามวยั

26 ค่าใชจ่้ายพฒันาขา้ราชการครู เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันา ขา้ราชการครูในสงักดั อปท. 50,000 50,000 50,000
พฒันาขา้ราชการ

ขา้ราชการครูในสงักดั ส่วนการศึกษา
ของโรงเรียนในสงักดั อปท. ขา้ราชการครูของโรงเรียน ครูร้อยละ 60 อปท.ไดรั้บการพฒันาศกัย

ในสงักดั อปท. ภาพมากข้ึน

หนา้ท่ี 8
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
27 ส่งเสริมการจดัประสบการณ์ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม เด็กทกุคนมีความพร้อม 5,000 5,000 5,000 ผูเ้รียนสามารถ เด็กมีความสุขกบัการเรียนและ ส่วนการศึกษา

การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในการเรียนการสอนมาก ทั้ง  4  ดา้นเพียงพอท่ี คิดคน้หาความรู้ ผูเ้รียนเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น

ข้ึน จะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หาค าตอบได้ ไดอ้ยา่งมีความสุข
ดว้ยตนเอง

28 โครงการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็ก เพ่ือให้เด็กอนุบาล ศูนยห์นองหญา้รังกา 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กนกัเรียนมีสถานท่ีเรียน ส่วนการศึกษา
เล็กบา้นหนองหญา้รังกา มีสถานท่ีเรียนท่ีเหมาะ เด็กมีการพฒันา ท่ีเหมาะสม  มีการพฒันาทกัษะ

สมรองรับจ านวนเด็ก การท่ีเหมาะสม ตามวยั
ท่ีเพ่ิมข้ึน ตามวยั

29 โครงการติดตั้ง internet wifi เพ่ือการ เพ่ือให้ประชาชนไดเ้ขา้ ทั้ง 12  หมูบ่า้น 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร ส่วนการศึกษา
ศึกษาเพ่ือความพร้อมเขา้สู่ประชาคม ถึงขอ้มลูข่าวสารและเตรียม ประชาชน และเตรียมความพร้อมสู่ประ
อาเซ่ียน ทั้ง 12 หมู่บา้น ความพร้อมสู่อาเซ่ียน เขา้ถึงอินเตอร์ ชาคมอาเซ่ียน

เน็ตง่ายข้ึน
30 ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ จ านวน 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ การปฏิบติังานดา้นการศึกษา ส่วนการศึกษา

ศึกษาดูงานมหกรรมจดัการศึกษา ศึกษาดูงานมหกรรมจดั ผูท่ี้ผ่านการอบรม มีประสิทธิภาพมากข้ึน
ทอ้งถ่ิน การศึกษาทอ้งถ่ิน มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน

หนา้ท่ี 9
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
31 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูดู้แลเด็ก เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ ผูดู้แลเด็ก อบต.โพนทอง 20,000 20,000 20,000 ครูผูดู้แลเด็กได้ ครูผูดู้แลเด็กไดรั้บการพฒันา ส่วนการศึกษา

พฒันาผูดู้แลเด็ก รับการพฒันา มาตรฐานในการปฏิบติังาน
ร้อยละ 60

32 ค่าใชจ่้ายในการอบรมครูและบุคลากรเพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมครู จ านวน 1  โครงการ 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60 ของ การปฏิบติังานดา้นการศึกษา ส่วนการศึกษา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเตรียม และบคุลากร อบต.โพนทอง ผูท่ี้ผ่านการอบรม มีประสิทธิภาพมากข้ึน
ความพร้อมสู่อาเซ่ียน  คณะผูบ้ริหาร เตรียมความพร้อมสู่อาเซ่ียน มีประสิทธิภาพ

สมาชิกสภา ฯ ผูน้  า ในการปฏิบติังาน

33 ค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬา เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ เด็กและเยาวชนแกนน า 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60  ของ เด็กและเยาวชนแกนน าต าบล ส่วนการศึกษา
เด็กและเยาวชนต าบลโพนทอง แข่งขนักีฬาเด็กและเยาวชน ต าบลโพนทอง เด็กและเยาวชน โพนทองไดใ้ชเ้วลาว่างให้

แกนน าต  าบลโพนทอง ท่ีเล่นกีฬาใช้เวลา เป็นประโยชน์ห่างใกลจาก
วา่งใหเ้ป็นประโยชน์ยาเสพติด

34 ค่าใชจ่้ายในการเขา้ค่ายเยาวชน เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ เด็กและเยาวชนแกนน า 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 20 ของ เด็กเยาวชน แกนน าต  าบล ส่วนการศึกษา
แกนน าต  าบลโพนทอง เขา้ค่ายเยาวชนแกนน า ต าบลโพนทอง เยาวชน แกนน า โพนทองไดจ้ดักิจกรรม

ต าบลโพนทอง ต าบลโพนทอง ร่วมกนั
ไดจ้ดักิจกรรม

ร่วมกนั

หนา้ท่ี 10
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
35 ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ผลงาน เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ จ านวน  1   โครงการ 34,000 34,000 34,000 อบต.โพนทอง อบต.โพนทองมีผลงานทาง ส่วนการศึกษา

ทางวิชาการของต าบลโพนทอง เผยแพร่ผลงานวิชาการ มีผลงานทาง วิชาการ
ของต าบลโพนทอง วิชาการ

36 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและ จ านวน  1   โครงการ 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม ส่วนการศึกษา
เด็กและเยาวชน ค่าเตรียมสถานท่ี ค่าวสัดุ มีคุณธรรมและ และจริยธรรม

อุปกรณ์ จริยธรรม
37 โครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชนสู่ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการ จ านวน  1   โครงการ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 20 เยาวชนต าบลโพนทอง ส่วนการศึกษา

อาเซ่ียน พฒันาศกัยภาพเยาวชนสู่ ของเยาวชน ไดรั้บการเตรียมความพร้อม
อาเซ่ียน ต าบลโพนทอง สู่อาเซ่ียน

ไดรั้บการเตรียม
ความพร้อมสู่
อาเซ่ียน

38 โครงการพฒันาศกัยภาพเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ จ านวน  1   โครงการ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กแอลดีต าบลโพนทอง ส่วนการศึกษา
แอลดี ค่าส่ือ วสัดุ ส่งเสริมพฒันา เด็กแอลดีไดรั้บ ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ

การเด็กแอลดี การพฒันาศกัยภาพท่ีดีข้ึน
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
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39 โครงการเรียนภาษาองักฤษภาค
ฤดูร้อนกบัครูต่างชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเรียน
ภาษาองักฤษภาคฤดูร้อนกบัครู
ต่างชาติ

จ านวน  1   โครงการ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ 
เด็กและ
เยาวชนท่ีผา่น
การอบรมมี
พ้ืนฐาน
ภาษาองักฤษท่ีดี

เด็ก และเยาวชน มีความรู้  
และพ้ืนฐานภาษาองักฤษท่ีดี

ส่วนการศึกษา

40 ค่าใชจ่้ายในโครงการวนัเด็ก เพ่ือจ่ายในโครงการวนั จ านวน  1   โครงการ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กอนุบาล เด็กนกัเรียน ส่วนการศึกษา
แห่งชาติ ต  าบลโพนทอง เด็กแห่งชาติ ต  าบลโพนทอง ต าบลโพนทอง ต าบลโพนทอง ไดเ้ขา้ร่วม

ไดจ้ดักิจกรรม กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ

ร่วมกนั
41 โครงการพฒันาแกนน าเยาวชน เพ่ือจ่ายในโครงการพฒันา เยาวชนแกนน าต าบล 10,000 10,000 10,000 แกนน า เยาวชน แกนน า เยาวชน รุ่นใหม่ ส่วนการศึกษา

รุ่นใหมรู้่เทา่ทนัภยัสงัคม แกนน า เยาวชน รุ่นใหม่ โพนทอง ทั้ง 12 หมูบ่า้น รุ่นใหม ่รู้เทา่ รู้เทา่ทนัภยัสงัคม
รู้เทา่ทนัภยัสงัคม ทนัภยัสงัคม

42 ค่าวสัดุอาหารเสริมนม เพ่ือส่งเสริมพฒันาการ โพนทอง   130  คน 236,600 236,600 236,600 ส่งเสริมพฒันา เด็กมีพฒันาการท่ีดี สมวยั ส่วนการศึกษา
เด็กให้สมวยั บา้นนางเมง้   90  คน 163,800 163,800 163,800 การเด็กให้สมวยั

หนองหญา้รังกา 135 คน 245,700 245,700 245,700
ซบัพระไวย ์ 50  คน 91,000 91,000 91,000
ซบัมว่ง  30 คน 54,600 54,600 54,600
อนุบาลต าบลโพนทอง 91,000 91,000 91,000
50 คน
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
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(บาท) (บาท) (บาท)
43 อาหารเสริมนม ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริมพฒันาการ ศูนยโ์พนทอง 130 คน 254,800 254,800 254,800 ส่งเสริมพฒันา เด็กมีพฒันาการท่ีดี สมวยั ส่วนการศึกษา

ต าบลโพนทอง เด็กให้สมวยั ศูนยน์างเมง้  70 คน 137,200 137,200 137,200 การเด็กให้สมวยั
ศูนยห์นองหญา้รังกา 137,200 137,200 137,200
70 คน

44 อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวนัเพ่ือส่งเสริมพฒันาการ โพนทอง 130 คน 520,000 520,000 520,000 ส่งเสริมพฒันา เด็กมีพฒันาการท่ีดี สมวยั ส่วนการศึกษา
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เด็กให้สมวยั นางเมง้  90 คน 360,000 360,000 360,000 การเด็กให้สมวยั

หนองหญา้รังกา 135 คน 540,000 540,000 540,000
ซบัพระไวย ์ 50 คน 200,000 200,000 200,000
ซบัมว่ง  30 คน 120,000 120,000 120,000
อนุบาลต าบลโพนทอง 200,000 200,000 200,000
50 คน

45 อาหารกลางวนั ศูนยพ์ฒันา เพ่ือส่งเสริมพฒันาการ ศูนยโ์พนทอง 130 คน 728,000 728,000 728,000 ส่งเสริมพฒันา เด็กมีพฒันาการท่ีดี สมวยั ส่วนการศึกษา
เด็กเล็ก (ศพด)ท่ีอปท.จดัตั้งข้ึน เด็กให้สมวยั ศูนยน์างเมง้  70 คน 392,000 392,000 392,000 การเด็กให้สมวยั
เองและรับถ่ายโอน ศูนยห์นองหญา้รังกา 392,000 392,000 392,000  

70 คน
46 เคร่ืองเล่นสนาม จ านวน 1 ชุด เพ่ือส่งเสริมพฒันาการ เคร่ืองเล่นสนาม 300,000 300,000 300,000 เด็กมี ทกัษะ เด็กมี ทกัษะ ส่วนการศึกษา

เด็กให้สมวยั จ านวน 2  ชุด พฒันาการท่ีดี พฒันาการท่ีดี
สมวยั สมวยั
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
47 โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่า วสัดุ อุปกรณ์ จ านวน 1  โครงการ 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 60  ของ เด็กปฐมวยัไดรั้บการเตรียม ส่วนการศึกษา

เด็กปฐมวยัสู่อาเซ่ียน ค่าส่ือ วสัดุ เก่ียวกบัอาเซ่ียน เด็กปฐมวยัได้ ความพร้อมสู่อาเซ่ียน
ส าหรับครูผูดู้แลเด็กทั้ง รับการเตรียม
3  แห่ง ความพร้อม

สู่อาเซ่ียน
48 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ จ านวน 1  โครงการ 3,000 3,000 3,000 สืบสานภูมิปัญญา สืบสานภูมิปัญญาและ ส่วนการศึกษา

วฒันธรรมไทยในต าบล ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และวฒันธรรม วฒันธรรมมไทยให้คงอยูต่่อไป

ในต าบล ไทยใหค้งอยูต่่อไป

49 โครงการวนัอาเซ่ียนของต าบลโพนทอง เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการ จ านวน 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 ต าบลโพนทอง ต าบลโพนทองไดมี้การ ส่วนการศึกษา
(ฐานอาเซ่ียน) 10 ประเทศ วนัอาเซ่ียนของต าบลโพนทอง ไดมี้การเตรียม เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

(ฐานอาเซ่ียน 10 ประเทศ) ความพร้อม อาเซ่ียน

สู่ประชาคมอาเซ่ียน
50 โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยัเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ จ านวน 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวยัได้ เด็กปฐมวยัต าบลโพนทองได้ ส่วนการศึกษา

ดว้ย IQ EQ MQ SQ พฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยั รับการพฒันา รับการพฒันาศกัยภาพสมวยั
ดว้ย IQ EQ MQ SQ ศกัยภาพสมวยั
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51 จดัซ้ืออ่างลา้งมือส าหรับเด็ก
อนุบาล

เพ่ือฝึกพฒันาการให้เด็กอนุบาลท่ีดี
สมวยั

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนาง
เมง้

100,000 100,000 100,000 เด็กมีทกัษะท่ีดี
สมวยั

เด็กมีทกัษะท่ีดีสมวยั ส่วนการศึกษา

52 จดัสร้างอาคารเรียนใน ศพด 
เพ่ิมอีก

เพ่ือให้เด็กอนุบาลมีสถานท่ีเรียนท่ี
เหมาะสมรองรับจ านวนมากข้ึน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนาง
เมง้

6,000,000 6,000,000 6,000,000 เด็กอนุบาลมี
สถานท่ีเรียนท่ี
เหมาะสม
รองรับจ านวน
มากข้ึน

เด็กอนุบาลมีสถานท่ีเรียนท่ี
เหมาะสมรองรับจ านวนมากข้ึน

ส่วนการศึกษา

53 กั้นห้องเรียนเป็นห้องๆ เพ่ือให้เด็กอนุบาลมีสถานท่ีเรียนท่ี
เหมาะสมรองรับจ านวนมากข้ึน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนาง
เมง้

100,000 100,000 100,000 เด็กอนุบาลมี
สถานท่ีเรียนท่ี
เหมาะสม
รองรับจ านวน
มากข้ึน

เด็กอนุบาลมีสถานท่ีเรียนท่ี
เหมาะสมรองรับจ านวนมากข้ึน

ส่วนการศึกษา

54 จดัท าซุม้ผูป้กครองระหว่างมา
รอรับเด็ก

เพ่ือให้มีสถานท่ีรองรับผูป้กครองท่ี
เหมาะสมพอเพียง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนาง
เมง้

100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
รองรับ
ผูป้กครองท่ี
เหมาะสม
พอเพียง

มีสถานท่ีรองรับผูป้กครองท่ี
เหมาะสมพอเพียง

ส่วนการศึกษา

55 จดัซ้ือชุดกีฬาให้กบัเด็ก เพ่ือฝึกพฒันาการให้เด็กอนุบาลท่ีดี
สมวยั

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนาง
เมง้

100,000 100,000 100,000 ฝึกพฒันาการให้
เด็กอนุบาลท่ีดี
สมวยั

ฝึกพฒันาการให้เด็กอนุบาลท่ี
ดีสมวยั

ส่วนการศึกษา
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56 สนบัสนุนงบประมาณดา้น
การศึกษาตามอธัยาศยั

คนในต าบลมีโอกาสทางดา้น
การศึกษาเพ่ิมข้ึน

ประชาชนในต าบลโพนทอง 100,000 100,000 100,000 คนในต าบลมี
โอกาสทางดา้น
การศึกษาเพ่ิมข้ึน

คนในต าบลมีโอกาสทางดา้น
การศึกษาเพ่ิมข้ึน

ส่วนการศึกษา

57 โครงการสนบัสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวนัโรงเรียนโพน
ทองพิทยา

เพ่ือส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย นกัเรียนโพนทอง จ านวน 
112 คนๆ ละ 20 บาทต่อวนั 
เป็นเวลา 200 วนั

448,000 448,000 448,000 ส่งเสริม
พฒันาการเด็ก
ให้สมวยั

เด็กมีพฒันาการท่ีสมวยั ส่วนการศึกษา

58 โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้
(ทศันศึกษาดูงาน) 

เพ่ือเป็นการเปิดโลกทศัน์
ของนกัเรียน/นกัศึกษา

เด็กนกัเรียนภายในต าบล
โพนทองจากแผน ชุมชน ม.3
 หนา้ 27

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

นกัเรียนท่ีผา่น
การอบรมมี
ความรู้ร้อยละ 70

เด็กนกัเรียน /นกัศึกษา มี
วิสยัทศัน์ท่ีดี

ส่วนการศึกษา

59 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษา

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษา

จ านวน  1  โครงการ             
 ท่ีโรงเรียนอนุบาลต าบล
โพนทอง

20,000 20,000 20,000 นกัเรียนไดรั้บ
พฒันาการการ
เรียนการสอนท่ี
ดี สมวยั

นกัเรียนไดรั้บพฒันาการการ
เรียนการสอนท่ีดี สมวยั

ส่วนการศึกษา

60 ค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
ระบบ Wireless Fidelity : WIFI

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless
 Fidelity : WIFI

จ านวน  1  โครงการ             
 ท่ีโรงเรียนอนุบาลต าบล
โพนทอง

7,200 7,200 7,200 เด็กนกัเรียน
โรงเรียน
อนุบาลไดใ้ช้
อินเตอร์เน็ตฟรี
อยา่งทัว่ถึง

เด็กนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล
ไดใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตฟรีอยา่งทัว่ถึง

ส่วนการศึกษา

หนา้ท่ี 16
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

61 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาปรับปรุง
ห้องสมดุโรงเรียน

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
ห้องสมดุโรงเรียนอนุบาลต าบลโพน
ทอง

    โรงเรียนอนุบาลต าบล
โพนทอง

30,000 30,000 30,000 ห้องสมุด
โรงเรียน
อนุบาลต าบล
โพนทอง มี
สภาพท่ี
เหมาะสม
แขง็แรงข้ึน

ห้องสมดุโรงเรียนอนุบาล
ต าบลโพนทอง มีสภาพท่ี
เหมาะสมแขง็แรงข้ึน

ส่วนการศึกษา

62 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน

จ านวน  1  โครงการ             
 ท่ีโรงเรียนอนุบาลต าบล
โพนทอง

50,000 50,000 50,000 แหล่งเรียนรู้
โรงเรียน

อนุบาลต าบล
โพนทองไดรั้บ
การพฒันาให้มี

สภาพท่ี
เหมาะสมข้ึน

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล
ต าบลโพนทองไดรั้บการ

พฒันาให้มีสภาพท่ีเหมาะสมข้ึน

ส่วนการศึกษา

63 ค่าใชจ่้ายในการพฒันา
ขา้ราชการครูของโรงเรียนใน
สงักดั อปท.โรงเรียนอนุบาล
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพน
ทอง

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันา
ขา้ราชการครูของโรงเรียนในสงักดั 
อปท.โรงเรียนอนุบาลองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโพนทอง

โรงเรียนอนุบาลองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโพนทอง 
ครู 3 คน ๆ ละ 3,000 บาท

9,000 9,000 9,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
ไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพ
อยา่งต่อเน่ือง

บคุลากรทางการศึกษาไดรั้บ
การพฒันาศกัยภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง

ส่วนการศึกษา

หนา้ท่ี 17
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

64 ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น(1) 
ระดบัสถานศึกษา(โรงเรียน/
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น     (1) 
ระดบัสถานศึกษา(โรงเรียน/ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก)

โรงเรียน / ศูนยพ์ฒันาเด็ก
สถานศึกษาละ 50,000 บาท

50,000 50,000 50,000 เด็กอนุบาล
ต าบลโพนทอง
ไดรั้บการ
พฒันาทางดา้น
การศึกษาใน
ระดบัดีเด่น

เด็กอนุบาลต าบลโพนทอง
ไดรั้บการพฒันาทางดา้น
การศึกษาในระดบัดีเด่น

ส่วนการศึกษา

65 ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น(1) 
ระดบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น     (1) 
ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ละ 50,000  บาท

50,000 50,000 50,000 เด็กอนุบาลใน
สงักดัต าบล  
โพนทองไดรั้บ
การพฒันา
ทางดา้น
การศึกษาใน
ระดบัดีเด่น

เด็กอนุบาลในสงักดัต าบล  
โพนทองไดรั้บการพฒันา
ทางดา้นการศึกษาในระดบัดีเด่น

ส่วนการศึกษา

หนา้ท่ี 18
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

66 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ

โรงเรียนอนุบาลต าบลโพน
ทอง

200,000 200,000 200,000
อาคารเรียนและ
อาคาร
ประกอบการ
โรงเรียน
อนุบาลต าบล
โพนทองไดรั้บ
การปรับปรุงให้
มีสภาพมัน่คง
แขง็แรงข้ึน

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการโรงเรียนอนุบาล
ต าบลโพนทองไดรั้บการ
ปรับปรุงให้มีสภาพมัน่คง
แขง็แรงข้ึน

ส่วนการศึกษา

67 โครงการปรับภูมิทศัน์ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลโพนทอง

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าป้าย
ศูนย ์ การท าร้ัว การท าสวนหยอ่ม 
และอ่ืน ๆ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก มี
บรรยากาศท่ีน่า
อยูน่่ามองข้ึน

เพ่ือจดัป้ายศูนย ์ฯ การท าร้ัว 
การท าสวนหยอ่ม และอ่ืนๆ 
ให้มีบรรยากาศท่ีน่าอยู ่น่าดู 
น่ามอง

ส่วนการศึกษา

68 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาครูผูดู้แล
เด็ก /ผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันา
ครูผูดู้แลเด็ก /ผูดู้แลเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ครูผูดู้แล  /ผูดู้แลเด็ก คนละ 
5,000 บาท

5,000 5,000 5,000
บุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพมากข้ึน

บคุลากรทางการศึกษาไดรั้บ
การพฒันาศกัยภาพมากข้ึน

ส่วนการศึกษา

หนา้ท่ี 19
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

69 ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการรณรงค์
ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา

 - โรงเรียนในสงักดัต าบล
โพนทอง จ านวน15,000 บาท
                                         - 
ครูแกนน าโรงเรียนละ 1 คน
 จ านวน 3,000 บาท               
                                 - 
เจา้หนา้ท่ี อปท. จ านวน 1 
คน จ านวน 3,000 บาท        
 -สถานศึกษาดีเด่น จ านวน 
100,000 บาท

121,000 121,000 121,000 ปัญหายาเสพ
ติดใน
สถานศึกษา
ลดลง

ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาลดลงค่า

ส่วนการศึกษา

70 ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา อปท.

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
อปท.

โรงเรียนในสงักดั อบต.
โพนทอง

50,000 50,000 50,000 เด็กนกัเรียนมี
นิสยัรักการ
อ่านมากข้ึน

เด็กนกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน
มากข้ึน

ส่วนการศึกษา

71 ค่าใชจ่้ายในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัใน
สถานศึกษา

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าศูนย์
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัใน
สถานศึกษา

จ านวน  1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 มีศูนยก์าร
เรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวยั

เด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันา
และมีพฒันาการท่ีดีสมวยั

ส่วนการศึกษา

หนา้ท่ี 20
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

72 ค่าจดัการเรียนการสอน            
(รายหวั)

เพ่ือเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (ราย
หวั)

  - ระดบัอนุบาล จ านวน 55 
คน ๆละ 850 บาท  / ภาค
เรียน 1 เป็นเงิน  46,750.- 
บาท                  -ระดบั
อนุบาลศึกษา จ านวน 55 
คน ๆ ละ 850 บาท / ภาค
เรียน 2 เป็นเงิน 46,750.- บาท

93,500 93,500 93,500 มีค่าตอบแทน
การเรียนการ
สอน ทั้ง 2 ภาค
เรียน

มีค่าตอบแทนการเรียนการสอน
 ทั้ง 2 ภาคเรียน

ส่วนการศึกษา

73 ค่าหนงัสือเรียน เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ
หนงัสือเรียน

  - ระดบัอนุบาล คนละ 200 
บาท / ปี จ  านวน 55 คน เป็น
เงิน 11,000 บาท

11,000 11,000 11,000 เด็กอนุบาล
ต าบลโพนทอง 
 มีส่ือการเรียน
การสอนท่ี
ทนัสมยั

เด็กอนุบาลต าบลโพนทอง  มี
ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั

ส่วนการศึกษา

74 ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ
อุปกรณ์การเรียน

  - ระดบัอนุบาลศึกษา 
จ านวน 55 คน ๆ ละ 100 
บาท/ ภาคเรียน 1 เป็นเงิน 
5,500 บาท        - ระดบั
อนุบาลศึกษา จ านวน 55 
คน ๆ ละ 100 บาท/ ภาคเรียน
 1 เป็นเงิน 5,500 บาท

11,000 11,000 11,000 เด็กอนุบาล
ต าบลโพนทอง
มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั

เด็กอนุบาลต าบลโพนทองมี
อุปกรณ์การเรียนการสอน   ท่ี
ทนัสมยั

ส่วนการศึกษา
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

75 โครงการอบรมให้ความรู้ไอซีที เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ ประชาชนท่ีสนใจในต าบล 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 70 ของ ผูท่ี้ผา่นการอบรมมีความรู้ ส่วนการศึกษา

อบรมให้ความรู้ไอซีที โพนทอง ผูเ้ขา้ร่วมอบรม และทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์
มีความรู้มากข้ึน เป็นอยา่งดี

76 ค่าวสัดุการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการศึกษา อบต.โพนทอง 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 มีงบประมาณเพียงพอ ส่วนการ
การด าเนินงาน ในการจดัซ้ือวสัดุการศึกษา ศึกษา
มีประสิทธิภาพ

77 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งหรือ
แขวน

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งหรือแขวน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.
โพนทอง

60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 70 ของ
เด็กนกัเรียนมี
บรรยากาศท่ีน่า
เรียนมากข้ึนไม่
ร้อนอบอา้ว

นกัเรียนในห้องเรียนมีสมาธิ
มากข้ึน การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนการศึกษา
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

78 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ
เคร่ืองแบบนกัเรียน

 โรงเรียนอนุบาลต าบลโพน
ทอง  จ  านวน 55  คน ๆ ละ 
300 บาท ต่อปี

16,500 16,500 16,500 เด็กอนุบาล
ต าบลโพนทอง
ไดรั้บการ
สนบัสนุน
เคร่ืองแบบ
นกัเรียนทั้ง 2 
ภาคเรียน

เด็กอนุบาลต าบลโพนทอง
ไดรั้บการสนบัสนุน
เคร่ืองแบบนกัเรียนทั้ง 2 ภาค
เรียน

ส่วนการศึกษา

79 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  - ระดบัอนุบาลศึกษา 
จ านวน 55คน ๆ ละ 215 บาท
 /ภาคเรียน 1 เป็นเงิน 10,750
 บาท  - ระดบัอนุบาลศึกษา 
จ านวน 55 คน ๆ ละ 215 
บาท /ภาคเรียน 1 เป็นเงิน 
10,750 บาท

23,650 23,650 23,650 เด็กนกัเรียน
อนุบาลต าบล
โพนทองไดรั้บ
การพฒันา
คุณภาพ

เด็กนกัเรียนอนุบาลต าบลโพน
ทองไดรั้บการพฒันาคุณภาพ
ดา้นการเรียน

ส่วนการศึกษา

80 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
โรงเรียนอนุบาลต าบลโพนทอง

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ โรงเรียนอนุบาล
ต าบลโพนทอง

โรงเรียนอนุบาลต าบลโพน
ทอง

15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70  การ
ด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย

มีงบประมาณในการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
โรงเรียนอนุบาลต าบลอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนการศึกษา

หนา้ท่ี 23



24

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

81 ค่าติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลต าบล
โพนทอง

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ
ประปาและอุปกรณ์ โรงเรียนอนุบาล
ต าบลโพนทอง

โรงเรียนอนุบาลต าบลโพน
ทอง

15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70  การ
ด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย

มีงบประมาณในการติดตั้ง
ระบบประปาและอุปกรณ์
โรงเรียนอนุบาลต าบลอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนการศึกษา

82 โครงการประชุมผูป้กครอง เพ่ือสนบัสนุน ให้ศูนยพ์ฒันาศูนยเ์ด็ก
เล็กทั้ง  3  ศูนย ์มีการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ศูนยพ์ฒันาศูนยเ์ด็กเล็กทั้ง  3 
 ศูนย์

       1,000 
         อบต.

       1,000 
         อบต.

       1,000 
         อบต.

การด าเนินงาน
ของศูนยมี์
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 70

ศูนยพ์ฒันาศูนยเ์ด็กเล็กทั้ง 3 
ศูนย ์มีการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ส่วนการศึกษา

83 โครงการผลิตส่ือเพ่ือลูกรัก เพ่ือสนบัสนุน ให้ศูนยพ์ฒันาศูนยเ์ด็ก
เล็กทั้ง  3  ศูนย ์มีการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ศูนยพ์ฒันาศูนยเ์ด็กเล็กทั้ง  3 
 ศูนย ์และโรงเรียนอนุบาล

5,000 5,000 5,000 การด าเนินงาน
ของศูนยแ์ละ
โรงเรียน
อนุบาลมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 70

ศูนยพ์ฒันาศูนยเ์ด็กเล็กทั้ง 3 
ศูนย ์และโรงเรียนอนุบาลมี
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ส่วนการศึกษา

84 โครงการห้องสมดุส าหรับเด็กปฐมวยัเพ่ือสนบัสนุนให้โรงเรียนอนุบาล
อบต.โพนทอง มีการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนอนุบาลอบต.โพน
ทอง

50,000 50,000 50,000 การด าเนินงาน
โรงเรียน
อนุบาลฯ  มี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 70

โรงเรียนอนุบาลอบต.โพน
ทองการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ส่วนการศึกษา
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย               งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

85 จดัท าป้ายศูนยป้์ายศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นนางเมง้

เพ่ือมีงบประมาณเพียงพอส าหรับ
จดัท าป้ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนาง
เมง้

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนาง
เมง้

200,000 200,000 200,000 บง่บอกถึง
สถานท่ีศูนย์
พฒันาเด็กเล็กท่ี
ชดัเจนข้ึน

บง่บอกถึงสถานท่ีศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กท่ีชดัเจนข้ึน

ส่วนโยธา
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.2  แนวทางการพฒันาสร้างแหล่งบริการองคค์วามรู้และส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเด็กปฐมวยัห่างไกลยา เพ่ือใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการจดั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 3 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 60 ของ เด็กนกัเรียนและคุณครูไดเ้รียน ส่วนการศึกษา

เสพติด อบรมให้ความรู้เก่ียวกบัยาเสพ ศูนยแ์ละโรงเรียนอนุบาลฯ ผูท่ี้ผ่านการอบรม รู้เร่ืองยาเสพติดและสามารถน า
ติดให้กบันกัเรียนและคุณครู มีประสิทธิภาพ ความรู้ท่ีไดรั้บน ามาใชใ้นการ
ภายศศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 3 ในการปฏิบติังาน ด ารงชีวิต
ศูนยแ์ละโรงเรียนอนุบาลฯ

2 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางค่า
พาหนะค่าเช่าท่ีพกั

บคุลาการส่วนการศึกษาฯ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  70 มี
งบประมาณ
เพียงพอส าหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ปฏิบติัราชการ

มีงบประมาณเพียงพอส าหรับ
เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปปฏิบติัราชการ

ส่วนการศึกษา

3 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์

เพ่ือให้ประชาชนผูส้นใจในต าบลได้
มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ และ
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารไดเ้ป็น
อยา่งดี

กลุ่มประชาชนผูส้นใจ
ในต าบลโพนทอง
(การด าเนินงาน อบต.)

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

ร้อยละ 70 ของ
ผูท่ี้ผ่านการ
อบรมมีทกัษะ
ในการใช้
คอมพิวเตอร์

ประชาชนผูส้นใจในต าบลได้
มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ 
และสามารถ เขา้ถึงขอ้มลู
ข่าวสารได้
เป็นอยา่งดี

ส านกัปลดั

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 26



27

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.2  แนวทางการพฒันาสร้างแหล่งบริการองคค์วามรู้และส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 อุดหนุนศูนยไ์อซีที เพ่ือซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอม
พิวเตอร์ในศูนย ์ICT ต าบล
โพนทอง

จ านวน  10 เคร่ือง
(การด าเนินงาน อบต.)

25,000
อบต.

25,000
อบต.

25,000
อบต.

ซ่อมบ ารุง
เคร่ือง

คอมพิวเตอร์
ให้มีสภาพ
พร้อมใช้

ซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ในศูนย ์ICT ต าบล
โพนทอง

ส านกัปลดั

5 โครงการสานฝัน (ติวเตอร์) 
ส าหรับเด็กนกัเรียนท่ีจะสอบ
เอ็นทราน

เพ่ือให้เด็กท่ีจะสอบเอ็นทราน
ไดมี้การติวและเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบเอ็นทราน

เด็กนกัเรียนในต าบลโพน
ทอง

50,000 50,000 50,000 เด็กนกัเรียนมี
ความพร้อมใน
การสอบเอ็น 
ทรานมากข้ึน

เด็กนกัเรียนท่ีจะสอบเอ็นท
รานมีความพร้อมมากข้ึน

ส่วนการศึกษา

6 โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เพ่ือติดตั้งกลอ้งวงจรปิด ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 400,000 400,000 400,000 เด็กอนุบาลทั้ง 3 เด็กอนุบาลทั้ง 3 ศูนย์ ส่วนการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก บา้นนางเมง้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก บา้นนางเมง้ โพนทอง ศูนยมี์ความ มีความปลอดภยัในชีวิตและ
โพนทอง หนองหญา้รังกา บา้นนางเมง้ โพนทอง หนองหญา้รังกา ปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น

หนองหญา้รังกา และทรัพยสิ์น

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 27
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.3  แนวทางการพฒันาอนุรักษแ์ละสืบสานการศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วฒันธรรม

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมกิจกรรมตามงาน
ประเพณี  ศิลปวฒันธรรมต่าง ๆ 
ตามเทศกาล

เพ่ือเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่นหลงัต่อไป

ทกุหมูบ่า้น
จากแผนชุมชน ม.1 หนา้ 23

35,000
อบต.

35,000
อบต.

35,000
อบต.

สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา

2 โครงการส่งเสริม สืบสาน
อนุรักษว์ฒันธรรม  ประเพณี
ชุมชนในทอ้งถ่ิน เช่น เล้ียงปู่ ตา
บญุเบิกบา้น และงานบญุต่าง ๆ

เพ่ือเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่นหลงัต่อไป

ทกุหมูบ่า้น
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา

3 โครงการจูงลูกจูงหลานเขา้วดั เพ่ือเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่นหลงัต่อไป

วดับา้นซบัมว่ง
(การด าเนินงาน อบต.)

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา

4 โครงการงานประเพณีเขา้พรรษา เพ่ือเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่นหลงัต่อไป

ทกุหมูบ่า้น
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.3  แนวทางการพฒันาอนุรักษแ์ละสืบสานการศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วฒันธรรม

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                    งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการงานประเพณีเจา้พอ่
พระยาแล ปี 2559

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการงาน
ประเพณีเจา้พอ่พระยาแล ปี 2559

งานประเพณีเจา้พอ่พระยาแล
 ปี 2559

50,000 50,000 50,000 สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม 
อนัดีงามไดรั้บอนุรักษใ์ห้คง
อยูสื่บไป

ส่วนการศึกษา

6 โครงการวดัปลอดเหลา้

เพ่ือเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่นหลงัต่อไป

วดัในเขตต าบลโพนทอง
จากแผนชุมชน ม.1 หนา้ 24

20,000 20,000
อบต.

20,000
อบต.

สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา

7 โครงการสืบสานประเพณีบญุ
เดือนหกงานเจา้พอ่พระยาแล

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสืบ
สานประเพณีบญุเดือนหกงานเจา้พอ่
พระยาแล

ประเพณีบญุเดือนหกงาน
เจา้พอ่พระยาแล

60,000 60,000 60,000 สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา

8
โครงการสืบสานวฒันธรรม
ประเพณีฮีต 12  คลอง 14

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสืบ
สานวฒันธรรมประเพณีฮีต 12  คลอง
 14

ทั้ง 12  หมูบ่า้น 120,000 120,000 120,000 สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา

9
โครงการอนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีลอย
กระทง

ทั้ง 12  หมูบ่า้น 120,000 120,000 120,000 สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา

10 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณี
สงกรานต์

ทั้ง 12  หมูบ่า้น 100,000 100,000 100,000 สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.3  แนวทางการพฒันาอนุรักษแ์ละสืบสานการศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วฒันธรรม

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                    งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกาชาดช่วยราษฎร์
อ าเภอเมืองชยัภูมิ

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
กาชาดช่วยราษฎร์อ าเภอเมืองชยัภูมิ

อ าเภอเมืองชยัภูมิ 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

มีงบประมาณเพียงพอในการ
สนบัสนุนโครงการกาชาดช่วย
ราษฎร์อ าเภอเมืองชยัภูมิ

ส่วนการศึกษา

12 โครงการงานบญุปลอดเหลา้
และงดเหลา้เขา้พรรษา

เพ่ือเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่นหลงัต่อไป

ทกุหมูบ่า้น
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา

13 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
พ้ืนบา้นแก่เด็กและเยาวชนใน
ต าบลโพนทอง (ศูนย ์3 วยั)

เพ่ือเป็นการรักษาวฒันธรรม
อนัดีสืบไวต่้อไป

เด็กและเยาวชนประชาชน
ต าบลโพนทอง
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม 
อนัดีงามไดรั้บอนุรักษใ์ห้คง
อยูสื่บไป

ส่วนการศึกษา

14 โครงการจดัตั้งค่ายเยาวชน เพ่ือสร้างพลงัองคก์รชุมชนมีให้
ศกัยภาพ  เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
 และรักสามคัคี

เด็กและเยาวชนประชาชน
ต าบลโพนทอง
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เด็กท่ีเขา้ร่วมอบรม
มีความรู้และมีความสามคัคี

ส่วนการศึกษา
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.3  แนวทางการพฒันาอนุรักษแ์ละสืบสานการศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วฒันธรรม

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                        งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการ อบต.ชวนชาวบา้นเลิก
เหลา้และการพนนั

เพ่ือเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่นหลงัต่อไป

ทกุหมูบ่า้น
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา

16 โรงเรียนดีศรีต าบล เพ่ือให้สถานศึกษามีการขบัเคล่ือน  
โรงเรียนดีศรีต าบล นกัเรียนมีความ
พร้อมในการฝึกทกัษะอาชีพ และ
ส่งผลต่อภาวะจิตใจในการเรียนรู้

โรงเรียนบา้นนางเมง้ 250,000
อบต.

- - สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

สถานศึกษามีการขบัเคล่ือน  
โรงเรียนดีศรีต าบล นกัเรียนมี
ความพร้อมในการฝึกทกัษะ
อาชีพ และส่งผลต่อภาวะจิตใจ
ในการเรียนรู้

ส่วนการศึกษา

17 การสร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคมใน เพ่ือส่งเสริมให้ องคก์ร ประชาชน 30,000 30,000 30,000 สืบทอดวฒันธรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนการศึกษา
มิติวฒันธรรม การสร้างวฒันธรรม ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้ง 12 หมูบ่า้น อบต. อบต. อบต. ให้คงอยูต่่อไป มีส่วนร่วมในการขบั
ประชาธิปไตย และการสร้าง มีส่วนร่วมในการขบั เคล่ือนงานดา้นศาสนา
ความปรองดองในสงัคม เคล่ือนงานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมตามหนงัสือ

ศิลปะและวฒันธรรม สัง่การ ท่ี ชย 0031/345 ลงวนัท่ี
4-มิ.ย.-57

หนา้ท่ี 31



32

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.3  แนวทางการพฒันาอนุรักษแ์ละสืบสานการศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วฒันธรรม

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                            งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

18 สนบัสนุนงานแห่ปู่ ตาขนุทอง
และหลวงปู่ กาในวนัสงกานต์

เพ่ือเป็นการรักษาวฒันธรรม
อนัดีสืบไวต่้อไป

บา้นโพนทอง หมูท่ี่ 2 30,000 30,000 30,000 สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา

19 ส่งเสริมสนบัสนุนบญุประเพณี
ศาลปู่ ตาขนุทองอภิบาลบา้น
โพนทองหมูท่ี่ 2 เดือน 6 ของทกุปี

เพ่ือเป็นการรักษาวฒันธรรม
อนัดีสืบไวต่้อไป

บา้นโพนทอง หมูท่ี่ 2 30,000 30,000 30,000 สืบทอด
วฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป

เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไวใ้ห้คนรุ่น
หลงัต่อไป

ส่วนการศึกษา

20 สร้างศาลปู่ เจา้หมูท่ี่ 11 เพือเป็นสถานท่ีศกัการะแก่ประชาชน บา้นนางเมง้หมูท่ี่ 11 100,000 100,000 100,000 เป็นท่ีสกัการะ
แก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ี

เป็นท่ีสกัการะแก่ประชาชนใน
พ้ืนท่ี

ส านกัปลดั

หนา้ท่ี 32
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การละเล่นดนตรี และกีฬา 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                     งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนศูนยกี์ฬาต าบล
โพนทอง

เพ่ือการด าเนินงานต่างๆคล่องตวั ) จดักีฬาโพนทองคพั
2) จดักิจกรรมต่างๆ ในดา้น
กีฬา  มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

การด าเนินงาน
ของศูนยมี์
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 70

การด าเนินงานต่างๆคล่องตวั ส านกัปลดั

2 โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา/
 ลานกีฬประจ าหมูบ่า้น

เพ่ือการด าเนินงานต่างๆคล่องตวั ทั้ง 12  หมูบ่า้น
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

120,000
อบต.

120,000
อบต.

120,000
อบต.

การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 70

การด าเนินงานต่างๆคล่องตวั ส านกัปลดั

3 อุดหนุนสมทบ พมจ.ในการจดั
กิจกรรมกีฬา

เพ่ือฝึกทกัษะเด็กและเยาวชน
ในการจดัแข่งขนักีฬา

เด็กและเยาวชนต าบลโพน
ทอง  (การด าเนินงาน อบต.)

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 70

เสริมทกัษะเด็กและเยาวชน
ในการจดัแข่งขนักีฬา

ส านกัปลดั

4 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ฟตุบอล โรงเรียนบา้นนางเมง้
ขนาด 110 x 90 เมตร

เพ่ือให้เด็กนกัเรียนมีสถานท่ีในการ
แข่งขนักีฬาและฝึกซอ้มกีฬาประเภท
ต่าง ๆ

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
นางเมง้
มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

เด็กนกัเรียนมี
สถานท่ีในการ
แข่งขนักีฬา
และฝึกซอ้มกีฬา

เด็กนกัเรียนมีสถานท่ีในการ
แข่งขนักีฬาและฝึกซอ้มกีฬา
ประเภทต่าง ๆ

ส่วนโยธา
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การละเล่นดนตรี และกีฬา 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                     งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 สนบัสนุนการแข่งขนักีฬา
ภายในกลุ่มโรงเรียนโพนทอง

เพ่ือสนบัสนุนการแข่งขนักีฬากลุ่ม
นกัเรียนโรงเรียนโพนทอง

กลุ่มนกัเรียนโรงเรียนโพน
ทอง  มาจากเวทีการประชุม
ประชาคม

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

นกัเรียนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมมี
สุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรงข้ึน
ร้อยละ 60

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงห่าง
ใกลจากยาเสพติดและมี
งบประมาณด าเนินกิจกรรมท่ี
ต่อเน่ือง

ส านกัปลดั

6 ก่อสร้างลานกีฬา หมูท่ี่ 7 เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีในการ
แข่งขนักีฬาและฝึกซอ้มกีฬาประเภท
ต่าง ๆ

รอบศาลาเอนกประสงค ์
หมูท่ี่  7 

300,000
อบต.

- - ประชาชนท่ี
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
แขง็แรงข้ึนร้อย
ละ 60

ประชาชนมีสถานท่ีในการ
แข่งขนักีฬาและฝึกซอ้มกีฬา
ประเภทต่าง ๆ

ส่วนโยธา

7 ซ่อมแซมสนามกีฬา โรงเรียน
โพนทองพิทยา

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา  โรงเรียน
โพนทองพิทยา      ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน
กว่าเดิม

โรงเรียนโพนทองพิทยา 100,000
อบต.

- - สนามกีฬา 
โรงเรียนโพน
ทองพิทยามี
สภาพท่ี
แขง็แรงพร้อมใช้

สนามกีฬามีสภาพท่ีดีข้ึน
สามารถใชใ้นการแข่งขนัหรือ
ซอ้มกีฬา
ของนกัเรียนโพนทองพิทยา
หรือผูส้นใจ

ส่วนโยธา
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การละเล่นดนตรี และกีฬา 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย          งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 ก่อสร้างลู่ว่ิง รอบสนามกีฬา
โรงเรียนโพนทองพิทยา

เพ่ือให้ประชาชนในบา้นโพนทอง –
บา้นโนนมว่ง –บา้นใหมพ่ฒันา หรือ
ประชาชนผูส้นใจไดอ้อกก าลงักาย

โรงเรียนโพนทองพิทยา 100,000
อบต.

- - ประชาชนท่ีได้
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แขง็แรง

ประชาชนท่ีไดอ้อกก าลงักายมี
สุขภาพท่ีสมบรูณ์แขง็แรงห่าง
ใกลจากยาเสพติด

ส่วนโยธา

9 ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมูบ่า้น
บริเวณสระน ้า รพช.

เพ่ือให้ประชาชนบา้นซบัพระไวยไ์ด้
ใชส้ถานท่ีในการออกก าลงักาย

บา้นซบัพระไวย ์           หมูท่ี่
 6

100,000
อบต.

- - ประชาชนท่ีได้
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แขง็แรง

ประชาชนท่ีไดอ้อกก าลงักายมี
สุขภาพท่ีสมบรูณ์แขง็แรงห่าง
ใกลจากยาเสพติด

ส่วนโยธา

10 ก่อสร้างลานคอนกรีตเพ่ือใช้
เป็นสถานท่ีออกก าลงักายและ
จดักิจกรรมต่าง ๆ

เพ่ือให้ประชาชนไดใ้ชส้ถานท่ีใน
การออกก าลงักาย

บา้นนางเมง้ หมูท่ี่ 11 รอบ
หมูบ่า้น บริเวณหนองใหญ่ 
และหนองแปน

500,000 - - ประชาชนท่ีได้
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แขง็แรง

ประชาชนท่ีไดอ้อกก าลงักายมี
สุขภาพท่ีสมบรูณ์แขง็แรงห่าง
ใกลจากยาเสพติด

ส่วนโยธา

11 เพ่ิมลานกีฬาและอุปกรณ์การ
ออกก าลงักาย

ประชาชนในชุมชนมีลานกีฬาและ
เคร่ืองออกก าลงักาย

บริเวณลานกีฬาวดั
เพชรพิบรูณ์บา้นนางเมง้ หมู่
ท่ี 3

100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีได้
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แขง็แรง

ประชาชนในชุมชนมีลานกีฬา
และเคร่ืองออกก าลงักาย

ส่วนโยธา

12 โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพดา้นการกีฬาส าหรับ
เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการ
กีฬาส าหรับเยาวชนและประชาชน
ในพ้ืนท่ี

เยาวชนต าบลโพนทอง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีได้
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แขง็แรง

ประชาชนท่ีไดอ้อกก าลงักายมี
สุขภาพท่ีสมบรูณ์แขง็แรงห่าง
ใกลจากยาเสพติด

ส่วนโยธา
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การละเล่นดนตรี และกีฬา 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                  งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา       
 ฟตุซอลบา้นนางเมง้หมูท่ี่ 11

เพ่ือให้ประชาชนไดใ้ชส้ถานท่ีใน
การออกก าลงักาย

บา้นนางเมง้ หมูท่ี่ 11 - 1,000,000 - ประชาชนท่ีได้
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
สมบรูณ์แขง็แรง

ประชาชนท่ีไดอ้อกก าลงักายมี
สุขภาพท่ีสมบรูณ์แขง็แรงห่าง
ใกลจากยาเสพติด

ส่วนโยธา

14 ซ่อมบ ารุงสนามกีฬา
เอนกประสงค์

เพ่ือให้ประชาชนไดใ้ชส้ถานท่ีใน
การออกก าลงักาย

บา้นนางเมง้ หมูท่ี่ 11 - 100,000
อบต.

- ประชาชนท่ีได้
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
สมบรูณ์แขง็แรง

ประชาชนท่ีไดอ้อกก าลงักายมี
สุขภาพท่ีสมบรูณ์แขง็แรงห่าง
ใกลจากยาเสพติด

ส่วนโยธา

15 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา    
ฟตุซอลบา้นนางเมง้หมูท่ี่ 3

เพ่ือให้ประชาชนไดใ้ชส้ถานท่ีใน
การออกก าลงักาย

บา้นนางเมง้ หมูท่ี่ 3 1,800,000 - - ประชาชนท่ีได้
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
สมบรูณ์แขง็แรง

ประชาชนท่ีไดอ้อกก าลงักายมี
สุขภาพท่ีสมบรูณ์แขง็แรงห่าง
ใกลจากยาเสพติด

ส่วนโยธา
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การละเล่นดนตรี และกีฬา 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                  งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 จดัท าสถานท่ีในการออกก าลงั
กาย

เพ่ือให้คนในชุมชนมีสถานท่ีในการ
ออกก าลงักาย

บา้นสร้างแว ้หมูท่ี่ 5 จ านวน
39 ครัวเรือน

50,000 50,000 50,000 คนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีแขง็แรง

คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีแขง็แรง ส่วนโยธา

17 การจดัระบบและโครงสร้างเพ่ือ
ส่งเสริมการเดินและการใช้
จกัรยานในชีวิตประจ าวนั

เพ่ือให้ประชาชนไดอ้อกก าลงักาย
อยา่งต่อเน่ืองจะช่วยให้ประชาชนมี
สุขภาพแขง็แรง

จ านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 ลดอตัราการ
เจบ็ป่วยและภาวะ
เส่ียงของโรคทาง
หลอดเลือดของ
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมโครงการ

ลดอตัราการเจ็บป่วยและภาวะ
เส่ียงของโรคทางหลอดเลือด
ของประชาชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการ

ส านกัปลดั

18 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลงั
กายท่ีศาลปู่ ตาชุนทอง หมูท่ี่ 1

เพ่ือให้คนในชุมชนมีสถานท่ีในการ
ออกก าลงักาย

จ านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000
คนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีแขง็แรง

คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีแขง็แรง ส านกัปลดั

19 ถมดินบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง
ลานกีฬาเอนกประสงค ์บา้น
ใหมพ่ฒันา หมูท่ี่ 1

เพ่ือให้คนในชุมชนมีสถานท่ีในการ
ออกก าลงักาย

บา้นใหมพ่ฒันา หมูท่ี่ 1 
ต าบลโพนทอง อ าเภเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ

99,000 99,000 99,000 ประชาชนท่ีได้
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แขง็แรง

ประชาชนท่ีไดอ้อกก าลงักายมี
สุขภาพท่ีสมบรูณ์แขง็แรงห่าง
ใกลจากยาเสพติด

ส่วนโยธา

20 เคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลงักลางแจง้ จ านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีได้
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แขง็แรง

ประชาชนท่ีไดอ้อกก าลงักายมี
สุขภาพท่ีสมบรูณ์แขง็แรงห่าง
ใกลจากยาเสพติด

ส านกัปลดั
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การละเล่นดนตรี และกีฬา 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                                  งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา
ประเพณีสร้างความสามคัคี ใน
ชุมชนตา้นยาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
จดัการแข่งขนักีฬาประเพณีสร้าง
ความสามคัคี ในชุมชนตา้นยาเสพติด

เยาวชนต าบลโพนทอง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีได้
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
สมบรูณ์แขง็แรง

ประชาชนท่ีไดอ้อกก าลงักายมี
สุขภาพท่ีสมบรูณ์แขง็แรงห่าง
ใกลจากยาเสพติด

ส่วนการศึกษา

22 ก่อสร้างสนามฟตุซอล ประชาชนไดอ้อกก าลงักายมีสุขภาพ
ท่ีสมบรูณ์แขง็แรง

บา้นซบัพระไวยห์มูท่ี่ 6 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ีได้
ออกก าลงักายมี
สุขภาพท่ี
สมบรูณ์แขง็แรง

ประชาชนท่ีไดอ้อกก าลงักายมี
สุขภาพท่ีสมบรูณ์แขง็แรงห่าง
ใกลจากยาเสพติด

ส่วนการศึกษา
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