
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานการศึกษา 
2.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
เพิ่มเติมให้แก่ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ สื่อ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน
เพิ่มเติมนอกเหนือที่กรม
ส่งเสริมฯ จัดสรรให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนเพิ่มเติม
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนวัสดุ 
สื่อการเรียน
การสอน 

เด็กได้รับวัสดุ
สื่อการเรียน
การสอนและ
อุปกรณ์ที่
ทันสมัย และ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองการศึกษาฯ 
 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์
ในการเรียนที่เพียงพอ 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 
จํานวน 1 ศูนย์ 
 

50,000 60,000 70,000 70,000 จํานวน 1 ครั้ง นักเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ทาง
การศึกษา
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 
 

3 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้าน หมู่ 1 - 4 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล    
ปึกเตียนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร  ทันต่อเหตุการณ์ 

ประชาชนตําบล        
ปึกเตียน 

40,000 40,000 40,000 40,000 หนังสือพิมพ์ 
จํานวน 4 
หมู่บ้าน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

กองการศึกษาฯ 
 

รวม 3  โครงการ - - 140,000 150,000 160,000 160,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานการศึกษา 
2.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
เล่น,อุปกรณ์การพัฒนาทักษะ
เด็กเล็ก , สื่อการเรียนการ
สอนและวัสดุการศึกษา 

เพื่อให้พัฒนาทักษะและ
เพิ่มความรู้แก่เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง
พัฒนาและศูนย์การเรียน
ชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลปึกเตียนและศูนย์
การเรียนชุมชน 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

เครื่องเล่น เด็กเล็กได้มีอุปกรณ์
เครื่องเล่น 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการจัดหาอาหารเสริม
(นม)สําหรับนักเรียนระดับ
ก่อนวัยเรียนและระดับ
ประถมศึกษาแก่โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม 
(นม)เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน
ก่อนวัยเรียนและระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียน
สังกัด สพฐ.จํานวน 1 
แห่ง มีอาหารเสริม (นม)
ดื่มครบตามจํานวนวันที่
กรมส่งเสริมฯ กําหนด 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียน 
จํานวน 1 แห่ง จํานวน 
260 วัน ดังนี้  
ร.ร.บ้านดอนเตาอิฐ 

203,320 203,320 203,320 203,320 นม นักเรียนระดับก่อน
ประถมและระดับ
ประถมศึกษามี
อาหารเสริม (นม) 
ดื่มครบตามจํานวน
วันที่กรมส่งเสริม
กําหนด 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการจัดหาอาหารเสริม 
(นม) สําหรับศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 
ทั้ง 1 แห่ง  

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต. จํานวน 1 
แห่ง 

90,000 90,000 90,000 90,000 นม เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต. มี
อาหารเสริม(นม)ดื่ม 

กองการศึกษาฯ 

รวม 3  โครงการ - - 333,320 333,320 333,320 333,320 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานการศึกษา 
2.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 โครงการฝึกอบรมค่าย
เยาวชนซัมเมอร์แคมป์ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
และเยาวชนในเขต อบต. 
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการเข้าค่าย
ฝึกอบรมเสริมความรู้ทาง
วิชาการ 

จัดค่ายฝึกอบรม
เสริมความรู้ทาง
วิชาการ ฝึกดนตรี 
กีฬาและฝึก
ภาษาต่างประเทศ 

50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน เด็กนักเรียนและ
เยาวชนได้รับการเสริม
ความรู้และใช้เวลาว่าง
ระหว่างปิดภาคเรียน
ให้เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการสนับสนนุเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาวัสดุ วัสดุงาน
บ้านงานครัว วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุกีฬา 
และวัสดุอื่น ๆ  

จัดให้มีวัสดุ วัสดุงาน
บ้านงานครัว วัสดุ
คอมพิวเตอร์ ;วัสดุ
กีฬาและวัสดุอื่นๆ 
ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดหาวัสดุ วัสดุ
งานบ้านงานครัว 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
วัสดุกีฬา และวัสดุ
อื่น ๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
1 แห่ง มีวัสดุงานบ้าน
งานครัว  วัสดุกีฬา
และวัสดุอื่น ๆ เพื่อ
ประโยชน์ใน
พัฒนาการด้านต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการสนับสนนุค่า
วัสดุการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนวัสดุ
การศึกษาให้แก่เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต. 

จัดหาวัสดุการศึกษา
ฯให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต. 

60,000 60,000 60,000 60,000 วัสดุ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวัสดุการศึกษา
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษาฯ 

รวม 3  โครงการ - - 160,000 150,000 160,000 160,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานการศึกษา 
2.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

-เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้
มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
ต่างๆ  
 

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ จํานวน 1 
ครั้ง/ป ี

70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวน 1 ครั้ง เด็กได้มีกิจกรรม
และได้แสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง และ
เด็กได้รับการดูแล
เอาใจใส่จากผู้ใหญ่
และสังคม 
 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อแจ้งนโยบาย และ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 

จัดปฐมนิเทศ หรือ
ประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
ภาคเรียนที่ 1 

ภาคเรยีนที่ 2 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง 
 

ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
บริหารงานและการ
ดูแลเด็กเล็ก ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน ตําบลปึกเตียน 

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน 

เด็กและเยาวชน
ตําบลปึกเตียนเข้า
ร่วมกิจกรรมจํานวน 
70 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง 
 
 

เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  

กองการศึกษาฯ 

รวม 3  โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานการศึกษา 
2.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 โครงการจัดงานสัปดาห์
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต. 

จัดงานสัปดาห์วิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 
นําเสนอผลงานจดัทําสื่อการ
สอนของบุคลากรครูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 

งานสัปดาห์วิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดนิทรรศการ จัด
ประกวดสื่อ และ
กิจกรรมการแสดง
ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง บุคลากรครูมี
ศักยภาพมางด้าน
ทักษะในการจัด
สื่อกานเรียนการ
สอน 

กองการศกึษาฯ 

14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบ
วินัยมีความรับผิดชอบ และมี
คุณธรรมจริยธรรม 

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต. 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 1 ครั้ง เพิ่มประสบการณ์
จากสถานที่จริงที่
มีอยู่ในชุมชนและ
สถานที่ใกล้เคียง 

กองการศึกษาฯ 

15 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส่งเสริมให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 1 แห่ง ได้ศึกษา
เรียนรู้เพิ่มพัฒนาการจาก
ประสบการณ์จริง 

จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาให้แก่เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 1 แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 ครั้ง เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 1 แห่ง 
ได้เรียนรู้เพิ่ม
ประสบการณ์ 

กองการศกึษาฯ 

รวม 3  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

แบบ. ผ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานการศึกษา 
2.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

16 โครงการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาปรับใช้ และ
บูรณาการ 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่ อบต. มีความรู้
เรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน 1 ครั้ง เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นที่ อบต. มี
ความรู้เรื่องหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

17 โครงการไหว้ครู เพื่อเป็นการเตือนสติให้ระลึก
ถึงครูบาอาจารย์ อันเป็น
เครื่องเตือนใจให้ประพฤติใน
สิ่งที่ดีงาม 
 

จํานวนนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 1 ครั้ง ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อครู 

กองการศึกษาฯ 

18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพ 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯครู
ผู้ดูแลเด็กและ
พนักงานในส่วนการ
ศึกศึกษาฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวน 1 ครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการบริหาร
จัดการที่ดี 

กองการศึกษาฯ 

รวม 3 โครงการ - - 95,000 95,000 95,000 95,000 - - - 

แบบ. ผ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานการศึกษา 
2.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

17 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ 

เพื่อให้คณะกรรมการอาหารฯ 
ผู้ประกอบการ ผดด. มีความรู้
ความเข้าใจหลักการ
โภชนาการของเด็กเล็ก 

จํานวนเด็กเล็ก
ศูนย์ฯ ทั้งหมด 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน 1 ครั้ง ทําให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
หลักโภชนาการ
ของเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ทั้ง 1 
แห่ง มีสุขภาพแข็งแรง ปลอด
จากโรค ต่าง ๆ 

ฝึกอบรมบุคลากรครู   
ผู้ปกครองและเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 1 แห่ง  

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 ครั้ง เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนามีร่างกาย
แข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

กองการศึกษาฯ 
 

19 โครงการอบรมจัดทํา
ฐานข้อมูลภาวะโภชนาการ
ของเด็ก 

เพื่อทราบภาวะโภชนาการของ
เด็กในการให้อาหารเสริม 

จํานวนเด็กเล็กของ
ศูนย์ฯ ทั้งหมด 

2,000 2,000 2,000 2,000 จํานวน 1 ครั้ง ทําให้ทราบภาวะ  
โภชนาการของ
เด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 
 

รวม        3 โครงการ - - 57,000 57,000 57,000 57,000 - - - 

แบบ. ผ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานการศึกษา 
2.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

18 โครงการประกวดเด็กเล็กที่มี
โภชนาการสมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองใส่ใจกับการ
โภชนาการของ    เด็กเล็ก 
 

จํานวนเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเมือง
ใหม่พัฒนา           

2,000 2,000 2,000 2,000 จํานวน 1 ครั้ง ทําให้พ่อแม่
ผู้ปกครองให้
ความสําคัญและใส่
ใจกับหลัก
โภชนาการสมวัย 

กองการศึกษาฯ 

19 โครงการจัดทําสือ่แผ่นพับเพื่อ
เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย 

เพื่อให้เด็กเล็ก พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชนทราบถึง
หลักการโภชนาการสมวัย 
และวิธีการดําเนินงาน 
 

จํานวนประชาชนที่
ได้รับ   

1,000 1,000 1,000 1,000 จํานวน 1 ครั้ง ทําให้เด็กเล็ก พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง 
ชุมชน มีความ
เข้าใจหลัก
โภชนาการสมวัย 

กองการศึกษาฯ 
 

20 โครงการค่ายเยาวชนต่อต้าน
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้เขตพื้นที่
เยาวชนในร่วมต่อด้านและ
ป้องกันปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนปีละ 1 ครั้ง 

30,000    30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 ครั้ง เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกล 

กองการศึกษาฯ 
 

รวม 3 โครงการ - - 33,000 33,000 33,000 33,000 - - - 

แบบ. ผ๐๑ 


