
ผ 02 

 

๑๓๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่            3.                                              

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา        

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา                

 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 กิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ 

1. เพื่อให้เด็กมีโอกาสแสดงความ        

คิดเห็น มีโอกาสแสดงออกและ 

เกิดความสนุกสนาน 

2.เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีกิจกรรมร่วมกัน 

 จัดกิจกรรม เพื่อให้เด็ก

เยาวชน  กล้าแสดงออกใน

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

๖0,000 

 

๖0,000 

 

๖0,000 

 

๖0,000 

 

๖0,000 

 

จ านวนเด็กท่ี

เข้าร่วม

กจิกรรมร้อย

ล่ะ 60 

เด็ก เยาวชน ได้มีการร่วม

กิจกรรมสังคมและ

เสริมสร้างนันทนาการ 

ให้แก่เด็ก 

กอง 

การศึกษาฯ 

2 จัดกิจกรรมทาง

วิชาการของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลไชยมงคล 

1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการแก่เด็ก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.เพื่อแสดงผลงานของเด็ก 

3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จัดเการศึกษา 
 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จ านวนเด็กท่ี

เข้าร่วม

กจิกรรมร้อย

ล่ะ 60 

เด็กเล็กมีการพัฒนาการ 

ท่ีดีและมีสุขภาพจิตท่ีดี 

 

กอง 

การศึกษาฯ 

3 คา่ใช้จ่ายในการ

พัฒนาครูผู้ดูแล

เด็ก / ผู้ดูแลเด็ก /

บุคลากรทางการ

ศึกษา  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ดูแลเด็ก / บุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

2 คร้ัง 25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 
จ านวนครู / 

ผู้ดูแลเด็ก ที่

เข้าร่วม

โครงการ 

ครู /ผู้ดูแลเด็กมีประสิทธิภาพ

ในการจัดการเรียนการสอน

เพิ่มขึน้ 

กอง 

การศึกษาฯ 

(เงินอุดหนุนคนละ 

2,000 บาท เงิน

รายได้คนละ 3,000

บาท) 

 



ผ 02 

 

๑๓๓ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา                

 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 ส่งเสริม 

ประสบการณ์ 

การเรียนรู้ 

นอกสถานที่ 

1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นอก

สถานศึกษาและมพีัฒนาการ 

สมวัยทุกด้าน 

2. เด็กเกิดทกัษะในการเรียนรู้

เร่ืองใหม่ ๆ 

1. แหล่งเรียนรู้นอก

สถานที่ 1 แห่ง   

2. เด็กเล็กใน ศพด. 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 
เด็กที่เข้าร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80   

เด็กได้รับการ

พัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ 

กระบวนการคดิ 

กอง

การศึกษา/ 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเลก็ 

5 พัฒนาจัดกิจกรรม

การจัด

ประสบการณ์ 

พัฒนาศักยภาพ

เด็กทุกด้าน   

เพื่อจัดโครงการกิจกรรม

ต่างๆเพื่อเสริมประสบการณ์

ให้กับเด็ก เช่น  เทศมหาชาติ  

จริยธรรม  ลอยกระทง เย่ียม

บ้านเด็กฯลฯ (ตาม

แผนพัฒนาการศึกษาของ 

ศพด.) 

เด็กในศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 
เด็กเข้าร่วม

กิจกรรมอย่าง

น้อยร้อยละ80 

เด็กได้รับการ

พัฒนาในทุก

ด้านผ่าน

กิจกรรมที่

หลากหลาย 

กองการศึกษา 

/ศูนย์พัฒนา

เด็กเลก็ 
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๑๓๔ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา                

 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

6 สนับสนุนคา่ใช้จ่าย

การบรหิาร

สถานศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลไชย

มงคล 

 

เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

ไชยมงคล  เช่น   

1คา่อาหารกลางวัน 

2คา่จัดการเรียนการสอน(เงิน

รายหัว  

3คา่ใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเลก็แยกเป็น   

 1) คา่หนังสือเรียน    

 2) คา่อุปกรณ์การเรียน 

  3) คา่เคร่ืองแบบนักเรียน 

  4) คา่กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน (ตามแนวทางการ

จัดท างบประมาณทางการ

ศึกษา) 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ประมาณ  120 

คน 

850,000 

 

850,000 

 

850,000 

 

850,000 

 

850,000 

 

 

เด็กได้รับการ

ส่งเสริมด้าน

การศึกษา ร้อย

ละ 100 

เด็กอนุบาล 

นักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ได้รับการ

พัฒนาทั้ง 4  

ด้าน อย่างเต็ม

ศักยภาพ 

ศูนย์พัฒนา 

เด็กเลก็

เทศบาล

ต าบล 

ไชยมงคล 
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๑๓๕ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา                

 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 เสริมสร้างความรู้

ดูแลเด็กปฐมวัย 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้

ผู้ปกครองในการเลีย้งดูเด็ก

ปฐมวัย 

ผู้ปกครองเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ผู้ปกครองเขา้ร่วม

โครงการไมน่้อย

กว่าร้อยละ80 

ผู้ปกครองไดร้ับ

ความรู้ในการ

เลีย้งดูเด็ก

ปฐมวัย 

กองการศึกษา 

/ศูนย์พัฒนา

เด็กเลก็ 

8 สนับสนุนอาหาร

เสริม (นม) 

โรงเรียน สพฐ. และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่

ครบถ้วย ได้รับการพัฒนาทั้ง

ด้านร่างกายที่พร้อมต่อการ

เรียนรู้ 

เด็กในโรงเรียน สพฐ.

และ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 
เด็กได้รับ

อาหารเสริม

(นม)ครบร้อย

ละ 100 

เด็กได้รับ

สารอาหารที่

เหมาะสมrพร้อม

ต่อการเรียนรู้ 

กองการศึกษา 

/กองคลัง 

9 อบรมคุณธรรม – 

จริยธรรมเด็กและ

เยาวชนในต าบล     

ไชยมงคล 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม – 

จริยธรรมให้กับเด็กและ 

เยาวชนเพื่อสร้างสร้างจิตส านึก

ในการเป็นพลเมืองที่ดีของ

สังคม 

เด็กและเยาวชนในต าบล 

ไชยมงคล 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000  

 

40,000 

 

จ านวนเด็กที่

เข้าร่วม

กิจกรรมร้อยละ 

80 

เด็ก เยาวชน ได้รับ

การส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

และเป็นพลเมืองท่ีดี

ของชุมชน 

กอง 

การศึกษาฯ 

 

10 พัฒนาเด็กและ

เยาวชนต าบล       

ไชยมงคล 

เพื่อส่งเสริมปัญญาของเด็ก

และเยาวชน 

 

 

เด็กและเยาวชนในต าบล 

ไชยมงคล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กที่

เข้าร่วม

กิจกรรมร้อยละ 

70 

เด็ก เยาวชน ได้มี

การร่วมกิจกรรม 

 

กอง 

การศึกษาฯ 
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๑๓๖ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา                

 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของทต.ไชยมงคล 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ังภายในและ

ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ทต.

ไชยมงคล เช่น ห้องน้ า / ประตูเข้า-ออก 

/ ทางเท้า / หลังคา / ลานเอนกประสงค์/

สวนควบของอาคารต่างๆ ฯลฯ 

1.เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้

ประกอบกิจกรรมทางการ

ศกึษาและพัฒนาทักษะ

ของร่างกาย 

1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
จ านวนเด็กที่เข้า

ร่วมในการ

ประเมินคุณภาพ 

1.เพื่อให้เด็กเล็ก

ไดป้ระกอบ

กิจกรรมทางการ

ศกึษาและพัฒนา

ทักษะของร่างกาย 

กอง 

การศึกษาฯ 

12 ฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการศึกษา 

เพื่อพัฒนาเยาวชน 

เข้าสู่ AEC 

เพื่อพัฒนาเยาวชน เข้าสู่ AEC ให้

มีความรู้ ความสามารถ 

 

เยาวชนในเขตพืน้ที่ต าบล                        

ไชยมงคลมีความพร้อม           

เขา้สู่ AEC ฝึกให้มีการ

อบรมภาษาต่างประเทศ  

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 
จ านวนเยาวชน      

ที่รับการอบรม 

ร้อยละ 80 

เยาวชนมีความรู้ 

ความสามารถ

เพิ่มขึน้ 
 

กอง 

การศึกษาฯ 

13 ห้องสมุดชุมชน เพื่อเสริมทักษะในการอ่าน 

ให้แก่ประชาชน ในต าบล 
 

6  แห่ง 1๐๐,๐๐๐ 

 

1๐๐,๐๐๐ 

 

1๐๐,๐๐๐ 

 

1๐๐,๐๐๐ 

 

1๐๐,๐๐๐ 

 

จ านวนประชาชน       

ที่รับบริการ     

ร้อยละ80 

ประชาชนในชุมชน 

 ได้มีห้องสมุด 
 

กอง 

การศึกษาฯ 

14 วัฒนธรรมไทย

สายใยชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน           

เกิดการร่วมคดิร่วมอนุรักษ์และ

ร่วมพัฒนาวัฒนธรรมอันจะ

น าไปสู่การพัฒนา 

พืน้ที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

1. เพื่อใช้เป็นเวทีส าหรับ

การแสดงความคิดเห็น

และด าเนินกิจกรรม

ร่วมกันทั้งของสภา

วัฒนธรรมต าบล-หมู่บ้าน 
 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 
จ านวนประชาชน       

ได้รับความรู้     

ร้อยละ 80 

ประชาชนเกิด

ความปรองดอง

สมานฉันท์ 

ตามนโยบายของ 

รัฐบาล 

 

กอง 

การศึกษาฯ 
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๑๓๗ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา                

 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

14 จัดตั้งโรงเรียน

อนุบาลเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

 

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก

ภายในพืน้ที่ต าบลไชย

มงคลได้รับการศึกษาตาม

แนวนโยบายของรัฐบาล 

เด็ก/เยาวชนภายใน

พื้นที่ต าบลไชยมงคล 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 
เด็กที่เข้า

ร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 80   

เด็กได้รับการ

พัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ 

กระบวนการคดิ 

กอง

การศึกษา/ 

ส านักปลัด 

15 อุดหนุนโครงการ

อาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านไชย

มงคล (สืบสืนวิท

ยา) 

 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับ

อาหารกลางวันตาม

แนวนโยบายของรัฐบาล

โรงเรียนบ้านไชยมงคล                

(สืบสืนวิทยา) 

เด็กนักเรียนโรงเรียน

บ้านไชยมงคล         

(สืบสืนวิทยา) 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 
เด็กที่เข้า

ร่วม

โครงการไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 80   

เด็กได้รับการ

พัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ 

กระบวนการคดิ 

กอง

การศึกษา/ 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเลก็ 

16 อุดหนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียน

โรงเรียนบ้าน

หนองพลวงใหญ่ 

  

เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับ

อาหารกลางวันตาม

แนวนโยบายของรัฐบาล 

เด็กนักเรียนโรงเรียน

บ้านหนองพลวงใหญ่ 

800,000 

 

800,000 

 

800,000 

 

800,000 

 

800,000 

 
เด็กเขา้ร่วม

กิจกรรมอย่าง

น้อยร้อยละ80 

เด็กไดร้ับการ

พัฒนาในทุกด้าน

ผ่านกิจกรรมที่

หลากหลาย 

กองการศกึษา 

/ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

รวม 17 โครงการ - - 
10,725,000 

 

10,725,000 

 

10,725,000 

 

10,725,000 

 

10,725,000 

 
- - - 



ผ 02 

 

๑๓๘ 

 

 


