
รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการศึกษา   / ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๗ พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลโนน
เมืองพัฒนา (คาจัดการเรียน
การสอน)  

เพื่อจายเปน
คาใชจายคาการ
จัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

ตลอดป เด็กนักเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

อบต. สามารถ
จายคาการ
จัดการเรียน
การสอนของ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตามท่ี
กฎ 
หมายกําหนด  

การจัดการ
เรียนการสอน
ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

๒ โครงการตอเติมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในความรับผิดชองของ 
อบต. 

- เพื่อใหมีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได
มาตรฐานและ
เพียงพอตอจํานวน
เด็กกอนวัยเรียน 

- ตอเติมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจํานวน ๓ 
แหงตามแบบของ
องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

- ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมี
สถานท่ีและ
บริเวณสําหรับ
เด็กเล็กท่ีได
มาตรฐาน 

กองชาง 

๓ เงินเดือนครู ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลโนนเมืองพัฒนา 
** 

เพื่อจายเปนเงินเดือน
ครู ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

ตลอดปครู ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๖๐,๐๐๐ 
 

อบต.สามารถ
จายเงินเดือน
ครูผูดูแลเด็กฯ 
ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

พนักงานสวน
ทองถ่ินไดรับ
เงินเดือนใน
การปฏิบัติงาน 
 

กองการศึกษา
ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔ คาตอบแทนผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโนนเมือง
พัฒนา ** 

เพื่อจายเปนเงิน
คาตอบแทนผูดูแล
เด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

ตลอดปผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๑๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๓๐,๐๐๐ 
 

อบต. สามารถ 
จาย
คาตอบแทน
ผูดูแลเด็กฯ 
ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

พนักงานสวน
ทองถ่ินไดรับ
คาตอบแทน
ผูดูแลเด็กใน
การปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา
ฯ 

๕ เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว
ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลโนนเมืองพัฒนา ** 

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม
คาครองชีพช่ัวคราว
ผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ตลอดปผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ อบต.สามารถ
จายเงินเพิ่มคา
ครองชีพช่ัว 
คราวผูดูแล
เด็กฯ ตามท่ี
กฎ 
หมายกําหนด 

พนักงานสวน
ทองถ่ินไดรับ
เงินเพิ่มคา
ครองชีพใน
การปฏิบัติงาน 
 

กองการศึกษา
ฯ 

๖ คาอาหารเสริมนม  ** 
(สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา ๓ ศูนย 
 
 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) 
พรอมดื่มใหกับ 
ศพด.  

ตลอดป เด็กนักเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ 
 

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน
ไดรับอาหาร
เสริมนม ทุก
คน 

อบต.มีศักย 
ภาพและการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองการศึกษา
ฯ 

๗ โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา  ๓  ศูนย 
(คาอาหารกลางวันของ ศพด) 
** 

เพื่อจายเปน
คาใชจายคาอาหาร
กลางวันใหกับเด็ก
นักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ  

ตลอดป เด็กนักเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

 

๔๓๐,๐๐๐ 
 

๔๓๐,๐๐๐ 
 

๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน 
ไดรับอาหาร
กลางวันครบ  

เด็กนักเรียน
ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา
ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการศึกษา   / ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๗ พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๗  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ 
 

 

โครงการจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแหงชาติ   
 

เพื่อสงเสริม 
สนับสนุนจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติสนอง
นโยบายของรัฐบาล 

๑  ครั้ง/ปเด็กในเขต
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เด็ก มีอารมณ
และสติปญญา
ดี   

เด็กมีการ
พัฒนาดาน
รางกาย 
อารมณ  
สังคม 
สติปญญา 

กองการศึกษา
ฯ 

๒ โครงการแขงขันกีฬาภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล 
** 
 

เพื่อใหเด็กไดรับ
พัฒนาการทางดาน
รางกาย อารมณ 
สังคมและสติปญญา 

๑ ครั้ง/ปเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กอารมณ
และสติปญญา
ดี 
  

เด็กมีการ
พัฒนาดาน
รางกาย 
อารมณ สังคม 
สติปญญา 

กองการศึกษา
ฯ 

๓ การสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา
และศาสนพิธีตางๆ 

-เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
ดําเนินงานโครงการ
สงเสริมทํานุบํารุง
ศาสนาและการ
ศาสนาพิธีของ อบต. 

-สงเสริมทํานุบํารุง
ศาสนาและการศา
สนพิธีของ อบต. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนได
เขารวมพิธี 

-เด็กและ
เยาวชนและ
ประชาชนได
เขารวม
กิจกรรมตางๆ
ทางศาสนา 

กองการศึกษา
ฯ 

๔ โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานตและวันผูสูงอายุ 

- เพื่อสืบสาร
ประเพณีท่ีดีงามของ
ไทยใหเจริญรุงเรือง
และของตําบล 

- โครงการสืบสาร
ประเพณีสงกรานต
ประจําตําบล จํานวน 
๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
สวนรวมในการ
สืบสานประ 
เพณีท่ีดีงาม
ของไทย 

- ประชาชนมี
สวนรวมในการ
สืบสานประเพ 
ณีท่ีดีงามของ
ไทยใหคงอยู 

กองการศึกษา
ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ โครงการจัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมเยาวชน 

- เพื่อเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม
เยาวชนในตําบล 

-ใหเยาวชนในตําบล
รูจักคุณธรรม 
จริยธรรม จํานวน 
50 คน ข้ึนไป 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนเยาวชน
ท่ีเขารวม
อบรม 

รูถึงคุณธรรม
จริยธรรมมาก
ขน 
 

กองการศึกษา
ฯ 

๖ โครงการจัดงานพิธีบวงสรวง
ทานสุรนารีหรืคุณยาโมใน
ตําบล 

- เพื่อสืบสาน
ประเพณีท่ีดีงามของ
ไทยใหเจริญรุงเรือง
และของตําบล 

-ใหลูกหลานชาว
ตําบลไดรูถึงความ
กลาหารของยาโม 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชาวบานรูจัก
ความกลาหาร
ของยาโม 

ประชาชนมี
สวนรวมในการ
สืบสานประ 
เพณีท่ีดีงาม
ของชาวโคราช 
 

กองการศึกษา
ฯ 

๗ โครงการกอสรางลานกีฬา
หมูบานบานคลองแคเหนือ หมู
ท่ี ๔ (เดินวัวนอย) 

- เพื่อใหประชาชนมี
สถานท่ีสําหรับเลน
กีฬาและออกกําลัง
กาย 

ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบล
กําหนด 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ มีการพัฒนา
ดานรางกาย
เพิ่มข้ึน 

- ประชาชนมี
สถานท่ีสําหรับ
เลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย
เพิ่มข้ึน 
 

กองชาง 

๘ ปรับปรุงภูมิทัศรอบสระน้ํา
สาธารณะ บานโนนสายทอง  
หมูท่ี ๗  

- เพื่อใหประชาชนมี
สถานท่ีสําหรับเลน
และพักผอน 

ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบล
กําหนด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการพัฒนา
ดานรจิตใจ
เพิ่มข้ึน 

- ประชาชนมี
สถานท่ีสําหรับ
พักผอนเพิ่มข้ึน 
 
 

กองชาง 


