
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๐๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    6.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

1 โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลท้าว 
อู่ทอง 
 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ลดปัญหาสังคม 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการพัฒนาครู เพื่อให้ครูและผู้ดูแล
เด็กได้รับการฝึกอบรม 

คุณครูและผู้ดูแล
เด็ก ตามหลักสูตร
ที่ส่งครูเข้าอบรม 

- - 15,000 15,000 15,000 จ านวนครู ครูและผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่
พัฒนาความรู ้
และคณุธรรม 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ
ความเข้าใจในการน า
บุตรหลานเข้ามาเรียน
ในศูนย์ฯ 
 

เทอม ละ 2 คร้ัง    
ตามโครงการของ
เทศบาลต าบล 
ท้าวอู่ทอง 

- - 3,000 3,000 3,000 จ านวน
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองเข้าใจ
ในการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๐๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    6.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

4 กิจกรรมการจัดซื้อสื่อ 
การเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก (รายหัว) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการ 
ที่เหมาะสมตามวยั 

เด็กเล็กใน ศพด. 
จ านวน 4 ศูนย์           
นาลาว,บา้นโคก,          
เขาพระ และ 
หนองตาสาม 

425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 จ านวนเด็ก 
ทีม่ี 

พัฒนาการ 
ที่เหมาะสม 

ตามวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสม 
ตามวัย 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการต่างๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา,
กิจกรรมวันลอยกระทง,
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,
กิจกรรมวันแม่,กิจกรรม 
วันไหว้ครู,โครงการวันพ่อ,
โครงการพ่อขุนหาญ 
(ขวานฟา้)และโครงการ 
ยกธง 
 

เพื่อส่งเสริมการเรียน/
การจัดท าหลักสูตร/               
การปรับปรุงภูมิทัศน์     
เด็กเล็ก/กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

เด็กในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กได้รับ 
การพัฒนา 
เหมาะสม 

เด็กเล็ก ได้รับ
การพัฒนา
เหมาะสมทาง
สติปัญญา 
ร่างกาย อารมณ์
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๑๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    6.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

6 โครงการซ่อมแซม /
ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา                  
เด็กเล็ก มีอาคาร 
สถานที่เหมาะสม 
และปลอดภัย 
 

แหล่งเรียนรู้ประจ า
หมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
อาคารศูนย์
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีอาคาร 
สถานที่เหมาะสม
และปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการอาหารกลางวนั 
ศพด. จ านวน 4 ศูนย์ 
ศูนย์นาลาว,ศนูย์บา้นโคก
,ศูนย์เขาพระ และ 
ศูนย์หนองตาสาม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
มีการเจริญเติบโต 
อย่างมีคุณภาพ  
ตามหลักอาหาร 
ครบ 5 หมู่ 
 

เด็กในศพด.จ านวน 
4 ศูนย์ ศูนย์นาลาว
,ศูนย์บ้านโคก,ศูนย์
เขาพระ และศูนย์
หนองตาสาม 

1,559,000 1,559,000 1,559,000 1,559,000 1,559,000 เด็กมี
พัฒนาการที่
เจริญเติบโต
สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ 
ที่เจริญเติบโต
สมวัยและ
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการอาหารเสริม 
(นม) ศพด. จ านวน 4 
ศูนย์ ศูนย์นาลาว,ศูนย์
บ้านโคก,ศูนย์เขาพระ
,ศูนย์หนองตาสาม 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
มีการเจริญเติบโต 
อย่างมีคุณภาพ 

จัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ศูนย์ 
ทุกคน 

582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 เด็กมี
พัฒนาการที่
เจริญเติบโต
สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ 
ที่เจริญเติบโต
สมวัยและ
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๑๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    6.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

9 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์  
ศูนย์นาลาว, 
ศูนย์บ้านโคก, 
ศูนย์เขาพระ  
และศูนย์หนองตาสาม 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กน่าอยู่ และ 
มีอาคารสถานที ่
ที่ปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมที่ด ี

เด็กและผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  
4 ศูนย์ 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็ก
และ
ผู้ปกครองที่
ส่งบุตรหลาน
มาเรียน 

เด็กมีพัฒนาการ
จากสภาพ –
แวดล้อม ท าให้ 
เด็กมีสมาธิใน 
การเรียนมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการก่อสร้างถนน   
ทางเข้าศูนย์พฒันา 
เด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์ 
ศูนย์นาลาว, 
ศูนย์บ้านโคก, 
ศูนย์เขาพระ  
และศูนย์หนองตาสาม 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร 
ในการเดินทาง  

เด็กและผู้ปกครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ศูนย ์

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 
ศูนย์เด็กเล็ก 

ศูนย์เด็กเล็ก 
มีสถานที ่
ที่ปลอดภัย  
มีการสัญจรที่ดี 
ผู้ปกครองและ
เด็กได้รับความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๑๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    6.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

11 โครงการติดตั้งเหล็กดัด         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
จ านวน 4 ศูนย ์
ศูนย์นาลาว,ศนูย์บา้นโคก
,ศูนย์เขาพระ,                              
ศูนย์หนองตาสาม 

เพื่อเป็นการป้องกัน 
และรักษาทรัพย์สนิ 
ทางราชการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ศูนย ์

- - 200,000 200,000 200,000 ครูและเด็ก
นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์มีอาคาร 
และสถานที ่
ที่ปลอดภัย
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการอบรมศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของ
เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก , ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ของเทศบาลต าบล 
ท้าวอู่ทอง 

จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและเก่ียวข้อง 
ของเทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- - 250,000 250,000 250,000 จ านวน 
ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ผู้เข้ารับการอบรม 
น าความรู้ที่ได้มา
ปฏิบัติงานและสอน
เด็กเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม
และพัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา 
อย่างเหมาะสมและ
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๑๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    6.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
ศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์
พัฒนาเด็ก 4 ศูนย์ ดังนี ้
 

1.ค่าหนังสือเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย ์
เป็นเงิน 28,000 บาท 
 

2.ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย ์
เป็นเงิน 28,000 บาท 
 

3.ค่าเครื่องแบบนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 
ศูนย์ เป็นเงิน 42,000 บาท 
 

4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ศูนย ์เป็นเงิน 
60,200 บาท 

เพื่อเป็นการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
จ านวน 4 ศูนย ์

เด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี)  
ใน ศพด. จ านวน 
4 ศูนย์  ได้แก ่ 
ศูนย์นาลาว, 
ศูนย์บ้านโคก,  
ศูนย์เขาพระ,  
ศูนย์หนองตาสาม 

158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 เด็กปฐมวัย
(อายุ 3-5 
ปี) จ านวน
140 คน 

 

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและ 
มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๑๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    6.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

14 โครงการจัดสร้างแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ ประจ า
หมู่บ้าน/ชุมชน 

แหล่งเรียนรู้ประจ า
หมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

- - 10,000 10,000 10,000 แหล่ง
เรียนรู้  
1 แห่ง 

มีแหล่งข้อมูล                    
ที่สามารถศึกษา
ค้นคว้าได ้

กอง
การศึกษา 

15 โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
น าความรู้และประสบ 
การณ์ที่ได้รับมาปรับ
ใช้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในท้องถ่ิน ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวนเด็ก
และ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชน               
ในเขตเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 
น าความรู้และ
ประสบการณ์ที่
ได้รับ มาปรับใช้
ใน  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ ในท้องถิ่น  
ให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนได ้

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๑๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    6.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

16 โครงการบัณฑิตน้อย เพื่อให้เด็กได้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการเรียน 

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ศูนย ์

- - 8,000 8,000 8,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กได้รับวุฒิบตัร
บัณฑิตน้อย            
เกิดความภูมิใจ 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็ก ไดรู้้จักความ 
ส าคัญของตนเองและ 
ได้รับความสุข สนุกสนาน 
กล้าแสดงออก และได้รู้
ระเบียบ กฎ กติกา ของ
สังคม ไดค้วามรูเ้พิ่มจาก
การจัดกิจกรรม  

เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

- - 70,000 70,000 70,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 เด็กเยาวชนประชาชน 
 ได้รู้จักความส าคัญของ 
 ตนเองและได้รับความสุข 
 สนุกสนานกลา้แสดงออก 
 และได้รู้ระเบียบ กฎ  
 กติกาของสังคมได้ความ 
รู้เพิ่มจากการจัดกิจกรรม  
 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการสร้างความ
ปลอดภัยทางน้ าแก่เด็ก
และเยาวชน“กิจกรรม
ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” 

เพื่อให้เด็ก และเยาวชน  
ได้ฝึกว่ายน้ า สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง  
เมื่อประสบเหตุทางน้ า 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก และเยาวชน  
ว่ายน้ าเป็น มีความ
ปลอดภัย เมื่อ 
ประสบเหตุทางน้ า 
 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๑๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    6.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

19 โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 
โรงเรียนวัดหนองตาสาม 
โรงเรียนวัดเขาพระ 
โรงเรียนวัดช่องลม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี 
การเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพตามหลัก
อาหารครบ 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนใน 
โรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษาใน 
เขตเทศบาล 

3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 เด็กมีการ 
เจริญเติบ 
โต 
สุขภาพ 
แข็งแรง 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ 
เจริญเติบโต
สมวัย 
และสุขภาพ 
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

20 โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 4 แห่ง
ได้แก่ 
โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 
โรงเรียนวัดหนองตาสาม 
โรงเรียนวัดเขาพระ 
โรงเรียนวัดช่องลม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
การเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ 

เด็กโรงเรียนใน
โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาใน
เขตเทศบาล 

1,609,000 1,609,000 1,609,000 1,609,000 1,609,000 เด็กมีการ
เจริญเติบโ
ตสุขภาพ
แข็งแรง 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่เจริญเติบโต
สมวัยและ
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๑๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    6.2 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

1 โครงการเกี่ยวกับ
สถาบนัพระมหากษัตริย ์
 
- โครงการวันแม่
แห่งชาต ิ
 
- โครงการวันพ่อ
แห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน  
มีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาและ
ประพฤติปฏิบตัิตาม
หลักธรรมค าสอนของ
ศาสนาและสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนาที่ส าคัญของ
ท้องถิ่นและรัฐพิธีส าคัญ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลท้าว 
อู่ทอง 

 
 

 

60,000 
 
 

60,000 

 
 

 

60,000 
 
 

60,000 

 

 
 

 

60,000 
 
 

60,000 

 
 

 

60,000 
 
 

60,000 

 
 

 

60,000 
 
 

60,000 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
 มีความเคารพ
ศรัทธาและปฏิบัติ 
ตามหลักค าสอน
ของศาสนา  
มีจิตส านึกธ ารง
รักษาประเพณี 
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

2 การสนับสนนุการจัดงาน
ประเพณียกธง 

เพื่อท านุบ ารุงศาสนา 
พัฒนาจิตส านึกของ
ประชาชน และธ ารงไว้
ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี
ทางศาสนา 

ประชาชนใน
เทศบาลต าบลท้าว
อู่ทอง                  
หมู่ 3,4,7,8, 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน มี
จิตส านึก ธ ารง 
รักษาไว้ซึ่งศาสนา 
ที่นับถือ และ
ประเพณี 
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๑๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    6.2 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์กีฬาส าหรับออก
ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ ์
ให้เด็กเยาวชน 
ประชาชน 
ได้เล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย 

ม.1 – ม.12  
ในเขตเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีอุปกรณ์
กีฬาให้แก่
ประชาชน 
ในพื้นที ่

เด็ก เยาวชน
ประชาชน มี
อุปกรณ์ส าหรับ
เล่นกีฬาเปน็การ
ใช้เวลาว่างเป็น
ประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพ
ติดมีสุขภาพด ี

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประจ าต าบล            
“ท้าวอู่ทองคัพ” 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ออกก าลังกายและเล่น
กีฬาสร้างภูมิคุ้มกันตา้น 
ยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
ม.1 – ม.12            
ในเขตเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเยาวชน                  
และประชาชน                 
มีอุปกรณ์ส าหรับ          
เล่นกีฬาเปน็การ
ใช้  เวลาว่างเป็น
ประโยชน์              
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๑๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    6.2 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

5 โครงการประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ได้ร่วมบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้ม ี
ส่วนร่วมบ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีต 
ประเพณี ภูมิปญัญา
และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน  

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บา้น 
พนักงานและประชาชน
ในเขตพื้นที่มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
เชื่อมความสามัคค ี

ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสามัคค ี

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
แข่งขันมี
สุขภาพ
ร่างกาย

แข็งแรงและ
เชื่อมความ

สามัคค ี

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา 
ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน 
และประชาชนใน 
เขตพื้นท่ีมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
และเกดิความ 
สามัคคตี่อกัน 
 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 


