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         รายละเอียดโครงการพัฒนา   
                      แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559  ถึง  2561) 
          องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
        ยุทธศาสตรจังหวัดที่   4    พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยังยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
            -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา        
        6.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา         
                 6.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุนใหมีศูนยเรียนรู และศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชน  พรอมเสริมสรางพัฒนาการเด็กใหเหมาะสมตามวัย  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา บานหนองอาย
แหนบ 
1.คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2.วัสดุงานบานงานครัว 
3.วัสดุสํานักงานสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
4.คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษา สําหรับเด็กเล็กใน ศพด. 
5.คาน้ํา ศพด. 
6.คาไฟฟาศพด. 

-เพ่ือเปนคาใชจายตางๆใน
การบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

250,000  250,000 250,000 จํานวน ศพด. 
  1 แหง 

ผูดูแลเด็กเล็กมีงบประมาณ
ในการจัดการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  

-สวนการศึกษา  
-ศพด.บาน
หนองอาย
แหนบ  
 
 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา บานเสว 
1.คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2.วัสดุงานบานงานครัว 
3.วัสดุสํานักงานสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
4.คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษา สําหรับเด็กเล็กใน ศพด. 
5.คาน้ํา ศพด. 
6.คาไฟฟาศพด. 

-เพ่ือเปนคาใชจายตางๆใน
การบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

200,000  200,000 200,000 จํานวน ศพด. 
  1 แหง 

ผูดูแลเด็กเล็กมีงบประมาณ
ในการจัดการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  

-สวนการศึกษา  
-ศพด.บานเสว 
 

3 โครงการจัดซื้อสือ่การเรียนการสอน
ประจําปการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนประจําปการศึกษา 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเสว  
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองอายแหนบ 

174,000  174,000 174,000 จํานวน ศพด. 
  2 แหง 

ศ ูนยพัฒนาแด็กเล็กมีสื่อ

สําหรับการเรียนการสอนได
อยางเพียงพอ  

-สวนการศึกษา  
-ศพด.2ศูนย 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา   
          แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559  ถึง  2561) 
       องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
           ยุทธศาสตรจังหวัดที่   4    พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยังยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
              -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา        
         6.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา         
                 6.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุนใหมีศูนยเรียนรู และศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชน  พรอมเสริมสรางพัฒนาการเด็กใหเหมาะสมตามวัย  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 
 

 

วัสดุอาหารเสริม(นม) 
ของ ศพด. และโรงเรียนในเขต
ตําบลโนนประดู 

เพื่อใหมีอาหารเสริม(นม)ใหแก
เด็กเล็ก(ศพด.)และนักเรียนใน

โรงเรียนพื้นที่(สพฐ)  

อาหารเสริม(นม) 
- ศพด.  2 ศูนย 
- โรงเรียน  3  แหง 

700,000  700,000 700,000 -จํานวน ศพด.  
2 แหง 
-โรงเรียน 3 แหง 

เด็กไดรับการพัฒนาดาน
รางกาย  อารมณ  สังคม  ที่
เหมาะสม 

-สวนการศึกษา  
-ศพด. 2 ศูนย 
-โรงเรียน 3 แหง 

5 โครงการอุดหนุนสําหรับอาหาร
กลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
บานโนนประดู 
 

เพ่ือสนับสนุนเงินทุนประกอบ
อาหารกลางวันนักเรียน 

อาหารกลางวันสําหรับ              
เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัด
บานโนนประดู 

292,000  292,000 292,000 จํานวนโรงเรียน  
1  แหง 

- เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

-ร.ร.วัดบานโนน
ประดู 
-สวนการศึกษา 

6 โครงการอุดหนุนสําหรับอาหาร
กลางวัน   เด็กนักเรียนโรงเรียน
เบญจราษฎรศึกษา 

-เพ่ือสนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาหารกลางวัน 
นักเรียน 

อาหารกลางวันสําหรับเด็ก        
นักเรียนโรงเรียนเบญจราษฎร
ศึกษา 

292,000  292,000 292,000 จํานวนโรงเรียน  
1  แหง 

- เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

-ร.ร.เบญจราษฎร
ศึกษา 
-สวนการศึกษา 

7 โครงการอุดหนุนสําหรับอาหาร
กลางวัน   เด็กนักเรียนโรงเรียน
บานเสว(ราษฎรสามัคคี) 
 

- เพ่ือสนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาหารกลางวัน
นักเรียน 

อาหารกลางวันสําหรับ        
เด็กนักเรียนโรงเรยีนวัดบาน
เสว 

484,000  484,000 484,000 จํานวนโรงเรียน  
1  แหง 

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

-ร.รบานเสว 
-สวนการศึกษา 
 

8 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดบานโนนประดู           
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ปลูกผักสวนครัวปลอด 
สารพิษตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 

เพ่ือสนับสนุนเงินทุนประกอบ
อาหารกลางวันนักเรียนใน
โครงการเกษตร ของโรงเรียน
ต า ม แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

อาหารกลางวันสําหรับ              
เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัด
บานโนนประดู 

10,000  - - จํานวนโรงเรียน  
1 แหง 

เด็กไดเรียนรูหักการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางพระราช 
ดํารินํามาใชในการดํารง 
ชีวิต 

-ร.ร.วัดบานโนน
ประดู 
-สวนการศึกษา 
 

9 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนเบญจราษฎรศึกษา        
ตามแนวทางแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(โครงการวิถี           
ชีวิติเศรษฐกิจพอเพียง) 

เพ่ือสนับสนุนเงินทุนประกอบ
อาหารกลางวันนักเรียนใน
โครงการเกษตร ของโรงเรียน
ต า ม แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

อาหารกลางวันสําหรับ              
เด็กนักเรียนในโรงเรียนเบญจ
ราษฎรศึกษา         

10,000  - - จํานวนโรงเรียน  
1  แหง 

เด็กไดเรียนรูหักการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางพระราช 
ดํารินํามาใชในการดํารง 
ชีวิตจริง 

-ร.ร.เบญจราษฎร
ศึกษา 
-สวนการศึกษา 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา   
          แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559  ถึง  2561) 
       องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ยุทธศาสตรจังหวัดที่   4    พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยังยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
             -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา        
        6.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา         
                 6.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุนใหมีศูนยเรียนรู และศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชน  พรอมเสริมสรางพัฒนาการเด็กใหเหมาะสมตามวัย  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานเสว(ราษฎรสามัคคี)
ตามแนวทางแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูก
มะพราว) 

เพ่ือสนับสนุนเงินทุนประกอบ
อาหารกลางวันนักเรียนใน
โครงการเกษตร ของโรงเรียน
ต า ม แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

อาหารกลางวันสําหรับ              
เด็กนักเรียนในโรงเรียนบาน
เสว(ราษฎรสามัคคี) 

10,000  - - จํานวนโรงเรียน  
1  แหง 

เด็กไดเรียนรูหักการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทาง
พระราช ดํารินํามาใชใน
การดํารง ชีวิต 

-ร.รบานเสว 
-สวนการศึกษา 
 

11 
 
 
 

โครงการสงเสริมเอกลักษณไทย
(แตงกายสวยดวยผาไทย) 
ในวันอังคารและวันศุกร 

เ พ่ือ จั ดกิจกรมพัฒนาเ ด็ก
นักเรียนใหมีความเปนไทยมี
มารยาทท่ีดีงามและมีระเบียบ
วินัย 

นักเรียนใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเสว, 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
อายแหนบ 

20,000  20,000 20,000 รอยละของเด็กใน
ศพด.มีเครื่องแตง
กาย 

เด็กนักเรียนมีความเปน
ไทยมีม ารยาด ท่ี ดีงาม
และมีระเบียบวินัย 

-สวนการศึกษา 
-ศพด.2ศูนย 

12  โครงการสนับสนุนสิ่งพิมพ ท่ีอาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 
และศูนยขอมูลขาวสารสํานักงาน
และสถานศึกษา  
(แผนชุมชน) 

เ พ่ือใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจ ทันเหตุการณ
ปจจุบัน 

 -ประชาชนหมูท่ี  1-10      
-ศูนยขอมูลขาวสารสํานักงาน 
-สถานศึกษา   
ต.โนนประดู  อ.สีดา   

81,000  81,000 81,000 จํานวน 10 หมูบาน -ประชาชนมีหนังสือพิมพ
อ าน  และ ได รั บทราบ
ขาวสารบานเมือง  

สํานักปลัด 
 

13 โครงการจางนักเรียนนักศึกษามา
ปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียน 

เพ่ือใหนักเรียน/นักศึกษามี
รายไดชวยลดภาระคาใชจาย
ของผูปกครองในชวงปดภาค
เรียนและนําไปเปนทุนการ 
ศึกษาในภาคเรียนตอไปได 

นักเรียน/นักศึกษาท่ีปดภาค
เรียนและมีภูมลิําเนาอยูใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลโนนประดู 

20,000  20,000   20,000 จํานวน 20  คน  นักเรียน/นักศึกษามีราย 
ไดชวยลดภาระคาใชจาย
ของผูปกครองในชวงปด
ภาคเรียนและนําไปเปน
ทุนการศึกษาในภาค
เรียนตอไปได 

สวนการศึกษา 
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา   
          แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559  ถึง  2561) 
              องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
           ยุทธศาสตรจังหวัดที่   4    พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยังยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
               -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา        
          6.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา         
                 6.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา  การเพ่ิมทักษะและศักยภาพ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวัดเด็กแหงชาติ             
(-โรงเรียนท้ัง 3ในตําบลโนนประดู 
 -ศพด. ท้ัง 2 ศูนย) 

จัดงานวันเด็กแหงชาติ 
นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมมี
การพัฒนาการทางดาน
อารมณ สังคม สติปญญา 
และกลาแสดงออก 

-นักเรียน ท้ัง  3 โรงเรียนใน
เขต ต.โนนประดู 
-เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขต ต.โนนประดู           
ท้ัง 2 ศูนย 

50,000  50,000 50,000 จํานวน  1 ครั้ง นักเรียนเกิดความรูทักษะ 
และประสบ การณตรงมี
ก า ร พั ฒ น า ก า ร ด า น
อ า ร ม ณ  แ ล ะ ก ล า
แสดงออก 

-สวนการศึกษา 
-ศพด. ท้ัง 2 ศูนย 
- โรงเรียน ท้ัง 3 
ในเขตตําบลโนน
ประดู 

2 โครงการเพ่ิมศักยภาพของเยาวชน  เพ่ือใหเด็ก/เยาวชนไดเรียนรู
และมีทักษะดานภาษารองรับ
ประชาคมอาเซียน 

เด็ก/เยาวชน ตําบลโนนประดู 30,000  30,000 30,000 1     ครั้ง เ ด็ก/เยาวชนมีความรู
และทักษะดานภาษามาก
ขึ้น 

สวนการศึกษา 
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