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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 
     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
                2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                2.2  แผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก ทต.
บึงสำโรง (สื่อการ
เรียนการสอน) 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
พัฒนาการทาง
ความคิด 
สติปัญญาและ
นันทนาการ
สอดคล้อง 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อ
การเรียนการสอนให้กับ
ศพด. ในสังกัดเทศบาล
ตำบลบึงสำโรง 

120,000 130,000 150,000 170,000 190,000 จำนวนเด็ก 
ศพด.ที่ได้รับ
การจัดสรร 

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
เรียนรู้จากสื่อ
และอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก ทต.
บึงสำโรง (อาหาร
กลางวัน) 

เพ่ือให้เด็กมี
สุขภาพดี
แข็งแรง 
เจริญเติบโตตาม
วัย 

เด็กนักเรียนศูนย์ฯ โนน
สะอาด เด็กนักเรียน
ศูนย์ฯหนองปรือ 

 

 

345,400 346,000 350,000 360,000 370,000 ร้อยละของ
เด็กท่ีได้รับ

อาหาร
กลางวัน 

เด็กมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา  

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
                   2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                  2.2  แผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการอาหาร
เสริม(นม) 

 

เพ่ือให้เด็กมี
สุขภาพดี
แข็งแรง 
เจริญเติบโตตาม
วัย 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้แก่ ศพด.ใน
สังกัดเทศบาลตำบลบึง
สำโรงและโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จำนวนของ
เด็กท่ีได้รับ
อาหารเสริม

(นม) 

 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย

ที่แข็งแรง
สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บึง
สำโรง (หนังสือ
เรียน) 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
ความรู้ที่
เหมาะสมตาม
วัยอันควร 

จัดซื้อหนังสือสำหรับเด็ก 
ให้กับ ศพด. ในสังกัด
เทศบาลตำบลบึงสำโรง 

15,000 10,000 13,000 14,000 15,000 จำนวนของ
เด็กท่ีได้รับ
หนังสือ 

เด็กได้รับความรู้
ต่าง ๆ จาก
หนังสือที่จัดซื้อ
มา 

กอง
การศึกษา  

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
                   2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                  2.2  แผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.บึงสำโรง 
(อุปกรณ์การเรียน) 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
อุปกรณ์การเรียนที่
เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
สำหรับเด็ก ให้กับ 
ศพด. ในสังกัดเทศบาล
ตำบลบึงสำโรง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนของ
เด็กท่ีได้รับ
อุปกรณ์การ
เรียน 

เด็กได้รับ
อุปกรณ์การ
เรียนที่มีความ
เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ 

กอง
การศึกษา  

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.บึงสำโรง 
(เครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพ่ือให้เด็กมี
เครื่องแบบนักเรียน
สำหรับสวมใส่ 

จัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนให้กับเด็ก ที่
เรียนใน ศพด. ในสังกัด
เทศบาลตำบลบึงสำโรง 

20,000 20,000 20,000 25,000 25,000 จำนวนเด็ก
นักเรียนที่
ได้รับ
เครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กใน ศพด.  
ทุกคนได้รับ
เครื่องแบบ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา  

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

          ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
                   2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                  2.2  แผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.บึงสำโรง 
(กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพ่ือให้เด็กมีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเสริม
จากหลักสูตรปกติ 

เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลตำบล
บึงสำโรง 

35,500 35,500 35,100 34,400 38,700 จำนวน
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ที่นักเรียนได้
เข้าร่วม 

มีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ให้เด็กใน 
ศพด.ในสังกัด
เทศบาลตำบล
บึงสำโรง 

กอง
การศึกษา  

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบึง
สำโรง 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
สถานที่สำหรับฝึก
พัฒนาการความรู้
ก่อนถึงวัยเรียน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล
บึงสำโรง 

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน ศพด.
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

สภาพแวดล้อ
มสะอาด
สวยงาม 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
                   2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                  2.2  แผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริม
การผลิตสื่อ 

เพื่อให้การผลิตสื่อการ
เรียนการสอนได้
มาตรฐาน 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน
ศพด.ทต.บึงสำโรง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จำนวนสื่อการ
เรียน 

เด็กเล็กมีสื่อการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษา 

10 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วันสำคญัและ
ประเพณีท้องถิ่น  

เพื่อให้เด็กได้ศึกษา
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น
ในชุมชนที่อาศัยอยู่ และ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
และเด็กมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมเรียนรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ให้กับเด็ก ศพด.ทต.บึง
สำโรง 

10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีกิจกรรม
ร่วมกัน/สร้าง
พัฒนาการเด็ก
ตามวัย 

กองการศึกษา 

11 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน 

ร้อยละของเด็กเยาวชน
เข้าร่วมโครงการ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนด้าน
ต่างๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเด็ก
เยาวชนเข้าร่วม
โครงการ 

ความพึงพอใจ
ของเด็ก เยาวชน
ที่ร่วมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
                   2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                  2.2  แผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการประชุม
ปฐมนิเทศ 

เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรยีนใน
ศพด.ทต.บึงสำโรงได้ทราบ
นโยบายแนวทางปฏิบตัิ
กฎระเบียบและข้อตกลง 

จัดประชุมปฐมนิเทศ
ให้กับผู้ปกครอง 

3,000 3,000 5,000 7,000 7,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ผู้ปกครองได้
รับทราบนโยบาย
ศพด.ทต.บึงสำโรง 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บึงสำโรง 

เพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการศพด.ทต.บึง
สำโรงมสี่วนร่วมการวางแผน
กำหนดนโยบาย 

จัดโครงการประชุม
คณะกรรมการ 
ศพด.ทต.บึงสำโรง 

4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 จำนวนของ 
คกก.ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ศูนย์ฯมีมาตรฐาน
การดำเนินงานท่ี
ชัดเจน 

กอง
การศึกษา 

14 อ ุ ดหน ุนอาหาร
กลางวัน 

 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี
แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย 

โรงเรียน 4 แห่งในเขต
เทศบาลตำบลบึงสำโรง 

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 จำนวน
นักเรียนท่ี

ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

กอง
การศึกษา 

15 ส น า ม เ ด ็ ก เ ล่ น
สร้างปัญญา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดม้ีการ
เสรมิสร้างพัฒนาการให้เอื้อ
ต่อการเรียนรูผ้่านการเล่น 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
แบบสร้างปัญญาตาม
แบบท่ี ทต.สำโรงหรือ
หน่วยงานอ่ืนกำหนด 

350,000 350,000 0 0 0 สนามเด็กเล่น
แบบสร้าง
ปัญญา 

เด็กมีพัฒนาการที่
ดีมีทักษะและการ

เรียนรูด้ีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.0๒ 


