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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1) แนวทางการพัฒนา : ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
โครงการ

วั ตถุประสงค์

1. โครงการอาหารกลางวันของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

- เพือ่ จ้างเหมาประกอบค่าอาหารกลางวัน

2. โครงการอาหารเสริม (นม) ของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
3. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้ ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
4.โครงการปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

- เพือ่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

5. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
6. โครงการจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการของ
เด็กเล็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
7. โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
8.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ประถมศึกษา
9. โครงการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก
และเยาวชน
10.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ภายใต้โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
11.โครงการส่งเสริมความรู้การใช้ภาษา
ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
5 ศูนย์

งบประมาณและที่มา
2558
2559
460,000
460,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

2560
460,000 จานวนเด็กในตาบล -เด็กเจริญเติบโตร่างกายแข็งแรง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

ได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น

5 ศูนย์

260,000

260,000

260,000 จานวนเด็กในตาบล -เด็กเจริญเติบโตร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

ได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น

- เพือ่ ให้ศนู ย์ฯ มีอปุ กรณ์เครื่องใช้
เพียงพอ เหมาะสม
-เพือ่ ให้มีสถานที่ที่ใช้ในการดูแลเด็กแบบ
มีมาตรฐานมากขึ้น
- เพือ่ ให้ศนู ย์ฯ มีอปุ กรณ์สื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสม ทันสมัย
- เพือ่ ให้เด็กมีอปุ กรณ์เครื่องเล่น
เพียงพอ เหมาะสม
- เพือ่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้
โรงเรียนประถมศึกษา
-เพือ่ สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา
- เพือ่ จัดกิจกรรม เช่น วันเด็กแห่งชาติ
ค่ายเยาวชน จัดนิทรรศการ และอืน่
-เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรม
มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ 11 ประการ
-เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในภาษา
ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

5 ศูนย์

100,000

100,000

5 ศูนย์

500,000

500,000

5 ศูนย์

100,000

100,000

5 ศูนย์

500,000

500,000

1,050,000

1,050,000

6 โรงเรียน

100,000 จานวนศูนย์ฯมีเครือ่ งมือ -การบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เครือ่ งใช้เพียงพอ มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
500,000 จานวนศูนย์มี -ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้รับการประเมิน
มาตรฐานตามเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์
100,000 ร้อยละของเด็กมี -การจัดการเรียน การสอน
พัฒนาการเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพ เด็กมีพฒ
ั นาการที่ดี
500,000 ร้อยละของเด็กมี -เด็กได้รับพัฒนาด้านร่างกาย สังคม
พัฒนาการเพิ่มขึ้น และอารมณ์อย่างเหมาะสม
1,050,000 จานวนเด็กในตาบล -เด็กเจริญเติบโตร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

ได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น

6 โรงเรียน

3,272,000

3,272,000

3,272,000 จานวนเด็กในตาบล -เด็กเจริญเติบโตร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

ได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของเด็กทา -เด็กและเยาวชนมีพฒ
ั นาการที่ดี

กองการศึกษาฯ

กิจกรรมเพิ่มขึ้น

จานวน 300 คน

50,000

50,000

2 โรงเรียน

30,000

30,000

50,000 ร้อยละของเด็กทา -เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น คุณธรรมจริยธรรม
30,000 ร้อยละของเด็กที่ได้ -เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในการ
รับความรูเ้ พิ่มขึ้น ใช้ภาษาต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2) แนวทางการพัฒนา : ด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกาลังกาย และนันทนาการต่าง ๆ
เป้าหมาย
โครงการ
1. โครงการจัดหาอุปกรณ์กฬี า เครื่อง
ออกกาลังกาย
2.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
สนามกีฬา ลานกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย
3โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตาบล
4.โครงการค่ายกิจกรรมนันทนาการ
5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาระดับอาเภอ ระดับจังหวัด

วั ตถุประสงค์
-เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่น
กีฬา ออกกาลังกาย
-เพือ่ ให้มีสถานที่เล่นกีฬาเพียงพอ
และอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
-เพือ่ ให้ประชาชนได้แข่งขันกีฬา
และพัฒนาทักษะความสามารถ
-เพือ่ เป็นการแสดงออกซึ่งความ
สามารถ และได้ผ่อนคลาย
-เพือ่ พัฒนาการกีฬาจากระดับตาบลสู่
ระดับอาเภอและจังหวัด

( ผลผลิตของโครงการ )
7 หมู่บา้ น

งบประมาณและที่มา
2558
2559
( บาท )
( บาท )
200,000
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2560
( บาท )
200,000 จานวนประชาชน

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

มีสุขภาพดีขึ้น

7 หมู่บา้ น

100,000

100,000

100,000 จานวนประชาชน

-ประชาชนสนใจ เล่นกีฬา
ออกกาลังกายมากขึ้น
100,000 จานวนประชาชนที่ -ประชาชนสนใจ เล่นกีฬา
แข่งขันกีฬา
ออกกาลังกายมากขึ้น
30,000 จานวนประชาชน -เด็ก เยาวชน และประชาชน มีอารมณ์
มีสุขภาพดีขึ้น ร่าเริง แจ่มใส มีจิตสาธารณะที่ดี
50,000 จานวนประชาชน -ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความ
มีสุขภาพดีขึ้น สามัคคี

กองการศึกษาฯ

มีสุขภาพดีขึ้น

7 ครั้ง

100,000

100,000

1 ครั้ง

30,000

30,000

1 ครั้ง

50,000

50,000

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3) แนวทางการพัฒนา : ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่
เป้าหมาย
โครงการ

วั ตถุประสงค์

1. โครงการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น -เพือ่ รวบรวมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและ
ถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นต่อไป

( ผลผลิตของโครงการ )
3 ครั้ง

2558
( บาท )
10,000

งบประมาณและที่มา
2559
( บาท )
10,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2560
(KPI)
( บาท )
10,000 ร้อยละของประชาชน -ประชาชนเห็นความสาคัญภูมิปญ
ั ญา
ที่ได้รับการถ่ายทอด ท้องถิ่นและร่วมกันรักษาไว้
ความรู้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

