
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2,565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน  - เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ  - อุดหนุนงบประมาณตามจ านวน 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ปีละ 100 % เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียนต้ังแต่ ตามจ านวนเด็กนักเรียนต้ังแต่ ของเด็กนักเรียน กลางวันครบถ้วน

อนุบาล - ป.6 สังกัด อนุบาล - ป.6 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน

โรงเรียน สพฐ.ให้ครบถ้วน ของทุกปี จ านวน 2 โรงเรียน

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ  1.จัดหาอาหารกลางวันส าหรับ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปีละ 100 %  -เด็กเล็กได้รับอาหาร กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ของเด็กศูนย์ฯ กลางวันครบถ้วน

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ต าบลพิมายตามจ านวนเด็กฯ  -เด็กเล็กได้รับการ

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของทุกปี สนับสนุนเร่ืองการ

2.สนับสนุนค่าจัดการเรียน จัดการศึกษา

การสอน ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา  ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย

 -ค่าจัดการเรียนการสอน

 -ค่าอุปกรณ์การเรียน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.25๖1 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการศึกษา
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    แผนงานการศึกษา

 -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 โครงการอาหารเสริม(นม)  - เพ่ือสนับสนุนอาหารเสริม  - จัดหาอาหารเสริม(นม) 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ปีละ 100 % เด็กศุนย์ฯและเด็กนักเรียน กองการศึกษา

(นม) ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา ตามจ านวนเด็กเล็กของศูนย์ฯ ของเด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริม(นม)

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย และเด็กนักเรียนต้ังแต่อนุบาล - ครบถ้วน

และเด็กนักเรียนต้ังแต่อนุบาล- ป.6 สังกัดโรงเรียน สพฐ.

ป.6 สังกัดโรงเรียน สพฐ. จ านวน 2 โรงเรียน

ให้ได้รับครบถ้วน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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    แผนงานการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  - 90 % ของ เด็กนักเรียนของศูนย์ กองการศึกษา

และเตรียมความพร้อมของ ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กศูนย์ฯ มี พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เด็กก่อนปฐมวัย ท้ัง 4 ด้าน  อารมณ์ และจิตใจ สังคม เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย พัฒนาการพร้อม ต าบลพิมาย มีพัฒนาการ

และสติปัญญา ท้ัง ๔ ด้าน ท่ีดีและเหมาะสมตามวัย

5 โครงการปฐมนิเทศ  - เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบ  - ประชุมผู้ปกครองเด็กท่ีจะเข้า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  - 90 % ของ  - ผู้ปกครองและเด็ก กองการศึกษา

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา ถึงกิจกรรมการเรียนการสอน รับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของผู้ปกครองท่ี ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ 

เด็กเล็กเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับบริการใน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนเปิดภาคเรียน ศุนย์เด็กฯ ทราบ

ถึงกิจกรรมศูนย์ฯ
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    แผนงานการศึกษา

6 โครงการศึกษาแหล่ง  - เพ่ือให้เด็กได้มี  - น าเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  - 90 % ของ  - เด็กเกิดการเรียนรู้ กองการศึกษา

เรียนรู้เด็กนักเรียนศูนย์ ประสบการณ์เรียนรู้ เด็กเล็ก ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของเด็กศูนย์ฯ จากประสบการณ์ตรง

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ท้ังในและนอกสถานท่ี แหล่งภูมิปัญาท้องถ่ิน เป็นต้น ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติกิจกรรม

ต าบลพิมาย มีความรู้เพ่ิมข้ึน ร่วมกับผู้อ่ืน

7 โครงการปัจฉิมนิเทศ  - เพ่ือให้เด็กเกิดความ  - จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - 100 % ของ  - เด็กกล้าแสดงออก กองการศึกษา

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา ภาคภูมิใจท่ีส าเร็จการ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน ศพด. เกิดความภาคภูมิใจ

เด็กเล็ก ศึกษาระดับปฐมวัย ส าเร็จการศึกษา ในตนเอง

๘ โครงการไหว้ครูศูนย์  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้สึก  - จัดกิจกรรมไหว้ครูเด็กนักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  - 90 % ของ  - เด็กเกิดการเรียนรู้ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก รักและเคารพครูผู้ส่ังสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน ศพด. จากประสบการณ์ตรง

อบรมให้ความรู้ ได้ร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติกิจกรรม

ไหว้ครู ร่วมกับผู้อ่ืน
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    แผนงานการศึกษา

9 โครงการพัฒนามาตรฐาน  - เพ่ือพัฒนาการศูนย์เด็ก  - จัดกิจกรรม พัฒนาหลักสูตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  - ศพด.มี  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานการด าเนินงานส าหรับเด็กแลครู รวมท้ังพัฒนา มาตรฐาน มีมาตรฐานการด าเนินงาน

เทศบาลต าบลพิมาย ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการ อาคารสถานท่ีของศูนย์พัฒนา การด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บริหารจัดการ บุคลากร เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ครบท้ัง 6 ด้าน

 อาคารสถานท่ีวิชาการ

และหลักสูตร การมีส่วนร่วม

และเครือข่าย

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น  -เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่น  -เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 500,000 500,000 500,000  - 90 % ของ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เด็กสนามกลางแจ้ง สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง กลางแจ้ง ศุนย์เด็กฯ ได้รับ ได้รับการพัฒนาให้เป็น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การปรับปรุง ไปตามมาตรฐาน

เทศบาลต าบลพิมาย  และผ่าน  

มาตรฐาน  



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2,565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.25๖1 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการศึกษา

11 โครงการปรับปรุงศูนย์ -เพ่ือปรับปรุงศูนย์พัฒนา -เพ่ือก่อสร้างซุ้มทางเดินเข้า  1,000,000    - 90 % ของ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กให้เป็นไปตาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศุนย์เด็กฯ ได้รับ ได้รับการพัฒนาให้เป็น

เทศบาลต าบลพิมาย มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่-เพ่ือก่อสร้างหลังคาสนาม การปรับปรุง ไปตามมาตรฐาน

เด็กเล่นกลางแจ้ง และมีมาตร- -ประชาชนท่ีมารับ

-เพ่ือก่อสร้างห้องเก็บวัสดุของ ฐาน บริการมีความพึง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 90 % ของ พอใจ

-เพ่ือก้ันห้องเรียนเด็กเพ่ิม 1 ห้อง ผู้ปกครองของ  -เด็กได้รับความ

-เพ่ือท าผนังก้ันห้องเคร่ือง เด็กศูนย์ฯ มี ปลอดภัยในการใช้

เล่นเด็กภายในอาคาร ความพึงพอใจ สถานท่ีเพ่ือการศึกษา

 -ปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

 -เสริมเหล็กดัด มุ้งลวด ผ้าม่าน

ในอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ประตู - หน้าต่าง)



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2,565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.25๖1 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการศึกษา

12 โครงการเย่ียมบ้าน  - เพ่ือหาข้อมูลสภาพความ  - ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  - 100 % ของ  - ได้รู้ถึงสภาพความ กองการศึกษา

เด็กนักเรียน เป็นอยู่ของครอบครัวเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ผู้ปกครองของเด็ก เป็นอยู่ของเด็กเล็กท่ีเข้า

เพ่ือน ามาแก้ไขปรับพฤติกรรม นักเรียน ศพด. มารับบริการในศูนย์

ให้ดีข้ึน ได้เข้าเย่ียม พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

๑๓ โครงการประกันคุณภาพ  - เพ่ือพัฒนาระบบประกัน  - เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  - ผ่านเกณฑ์  - มีรายงานการประเมิน กองการศึกษา

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพภายในศูนย์พัฒนา  - ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ การประเมิน ตนเองของ ศพด.ประจ า

เทศบาลต าบลพิมาย เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ปีการศึกษา

 - เพ่ือพร้อมรับการประเมิน  - ประชาชนท่ีมารับ

คุณภาพภายนอกจาก สมศ . บริการมีความพึงพอใจ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2,565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.25๖1 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการศึกษา

14 โครงการจัดต้ังสภาเด็กและ  - เพ่ือจัดต้ังสภาเด็กและ  - จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนและ 50,000 50,000    - มีสภาเด็กและ  - มีศูนย์กลางประสาน กองการศึกษา

เยาวชนเทศบาล เยาวชนเทศบาลต าบลพิมาย จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ เยาวชนในเขต งานส าหรับเด็กและ

ต าบลพิมาย  - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ของเด็กและเยาวชน เทศบาลต าบล เยาวชนในพ้ืนท่ี

และเยาวชน พิมาย

 

15 โครงการสนับสนุน  -เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม  -จัดกิจกรรมพัฒนา 50,000 50,000 50,000  -80 % ของ  -เด็กและเยาวชนได้

สภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ความสามารถของเด็กและ เด็กและเยาวชน รับการพัฒนาความ

เทศบาลต าบลพิมาย เยาวชน มีความพึงพอใจ สามารถ

16  - โครงการส่งเสริมและ  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ  - จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาโคราช 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชนได้ กองการศึกษา

อนุรักษ์ภาษาโคราช เยาวชนตลอดท้ังประชาชนได้ ผู้ร่วมกิจกรรม เห็นความส าคัญของ

เห็นความส าคัญและคุณค่า มีความรู้เพ่ิมข้ึน ภาษาโคราชและภาษา

ของภาษาโคราช ในภาษาโคราช ถ่ิน



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2,565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.25๖1 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการศึกษา

๑๗ โครงการจัดต้ังศูนย์การ  - เพ่ือจัดต้ังศูนย์เรียนรู้  - จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ประจ า 100,000   - 1 แห่ง  - ประชาชนมีแหล่ง กองการศึกษา

เรียนรู้เทศบาลต าบล รวบรวมศิลปวัฒนธรรม เทศบาลต าบลพิมาย 1 แห่ง ศึกษาเรียนรู้เร่ือง

พิมาย วิถีการด าเนินชีวิตและ วัฒนธรรม ประเพณี

ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ชาวบ้านและสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้

18 โครงการพัฒนาทักษะ  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ  - ส่งเสริมกิจกรรม/ทักษะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ด้านวิชาการให้กับ เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ทางวิชาการเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมกิจกรรม ในเขตเทศบาล

เด็กและเยาวชน ประโยชน์ ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย มีความรู้เพ่ิมข้ึน ต าบลพิมาย

มีความรู้เพ่ิมข้ึน



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2,565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.25๖1 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการศึกษา

19 โครงการพัฒนาทักษะ  - เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลาว่าง  - จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ด้านศิลปะและดนตรี ให้เป็นประโยชน์ ทักษะทางศิลปะและดนตรีให้เด็ก ผู้ร่วมกิจกรรม ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย

ให้กับเด็กและเยาวชน  - เพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้าน และเยาวชนในเขตเทศบาล มีความรู้และ มีความรู้และทักษะทาง

ศิลปะและดนตรี ทักษะด้านดนตรี ด้านดนตรี

20 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  -เพ่ือให้เด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรรมส่งเสริมคุณธรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

จริยธรรมส าหรับเด็ก มีคุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับการปลูกฝัง

และเยาวชน ในเขตเทศบาล มีความพึงพอใจ คุณธรรม จริยธรรม

ในการด ารงชีวิตของ

ตนเองและผู้อ่ืน



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2,565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.25๖1 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการศึกษา

21 โครงการส่งเสริมและ  - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

พัฒนาทักษะการท างาน ได้พัฒนาทักษะการท างาน การท างาน/อาชีพ ให้เด็ก ผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับการส่งเสริม

/อาชีพแก่เด็กและ /อาชีพส าหรับตนเอง และเยาวชนในเขตเทศบาล มีความรู้และมี และพัฒนาทักษะ

เยาวชน ทักษะการท างาน การท างาน/อาชีพ

อาชีพส าหรับ ส าหรับตนเอง

ตนเอง

๒๒ โครงการจ้างเหมาบุคคล  - เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - เพ่ือจ้างเหมาบุคลากรส าหรับ 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000  - ศูนย์พัฒนา  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เพ่ือท าความสะอาด มีความสะอาด เรียบร้อย ท าความสะอาดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต าบลพิมาย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และถูกสุขอนามัยด้านอาคาร เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ต าบลพิมาย มีความสะอาด เรียบ

สถานท่ีตามมาตรฐานการ จ านวน ๒ ราย มีบุคลากร ร้อย และมีมาตรฐาน

ด าเนินงานศูนย์พัฒนา ท าความสะอาด ด้านอาคารสถานท่ี

เด็กเล็ก จ านวน 2 ราย ตามมาตรฐานการ

ด าเนินงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

17,221,000 16,721,000 18,321,000 16,721,000 17,221,000 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.25๖1 - 2565)
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    แผนงานการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.25๖1 - 2565)
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