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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
         2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
             2.3   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีวันลอย
กระทง 

จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์และ
สืบทอดสืบไป 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดังาน
ประเพณีบุญ
เดือนหก 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมงานประเพณ ี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม                                                                                                                                                          
โครงการ 

ประเพณีวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์และ
สืบทอดสืบไป 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดังาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 30,000 30,000 40,000 50,000 50,000 จำนนวนของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์และ
สืบทอดสืบไป 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจดังาน
บุญกุ้มข้าวใหญ่
ฉลองชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนาร ี

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมตามประเพณ ี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์และ
สืบทอดสืบไป 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
         2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
             2.3   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
เยาวชน 

เพื่อนักเรียนมีความรู้
ตามหลักธรรมศาสนา
และนำหลักธรรมไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 

จัดกิจกรรมให้กับเยาวชน
ใน ทต.บึงสำโรง 

20,000 20,000 ๓0,000 20,000 ๓0,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กนักเรยีนมีส่วนร่วม
แสดงความสามารถ 

กอง 

การศึกษา 

6 โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน
และประชาชน  

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ออกกำลังกายรู้รัก
สามัคคี มีวินยั รู้แพ้รู้
ชนะ ให้อภัย 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลบึงสำโรง 

60,000 60,000 80,000 80,000 80,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในตำบลมี
ความรักสามัคคีและมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  

กอง
การศึกษา 

7 จัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนมีอุปกรณ์กีฬา
ในการแข่งขันกีฬา 

จัดอุปกรณ์กีฬา ลูก
ฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล 
ตระกร้อ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนอุปกรณ์
กีฬา 

ประชาชนเยาวชนมี
อุปกรณ์กีฬาสำหรับ
การแข่งขัน/ออกกำลัง
กาย  

กอง
การศึกษา 

8 โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จัดกิจกรรม/ผู้บรหิาร
อปท./พนักงาน ลูกจ้าง
หรือร่วมกับอปท.ในอำเภอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

การมีส่วนร่วมและ
ความสมานฉันท ์

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวดันครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
         2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
             2.3   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน

รบัผดิ 
ชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนไดร้่วม

กิจกรรม 

เยาวชนเด็กในเขตเทศบาล
ตำบลบึงสำโรง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนเด็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กมสี่วนร่วมทำ
กิจกรรมมีพัฒนาการ

สมบูรณ ์

กอง
การศึกษา 

10 โครงการจดังาน
วันดอกจานบาน 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
นันทนาการ 

จัดงานวันดอกจานบาน  40,000      40,000     40,000    40,000  40,000 จำนวน
ประชาชน
ออกไปร่วมงาน 

กระตุ้นการท่องเที่ยว
และนันทนาการ 

กอง
การศึกษา  

11 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีรัก
การออกกำลังกายรูร้ัก
สามัคคี มีวินยั รู้แพ้รู้
ชนะ รู้อภัย 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายใน ศพด.ในสังกัด
เทศบาลตำบลบึงสำโรง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนเด็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กมีความรักการออก
กำลังกายรูร้ักสามัคคี 
มีวินัย รู้แพ้รู้ชนะ ให้
อภัยมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บึงสำโรง 
 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ลดภาวะ
โลกร้อน 

ปลูกต้นไม้หรือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบบึงสำโรง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 ภูมิทัศน์บึง
สำโรงมีความ
สวยงาม 

รักษาสิ่งแวดล้อมให้
มีความชุ่มชื้นและ
ปรับปรุงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.0๒ 


