
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

     2.1  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้จาก กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากประสบการณ์ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ต าบลหนองโบสถ์ และเยาวชนได้เรียน ประสบการณ์จริง อบต.

จริงต าบลหนองโบสถ์ รู้จากประสบการณ์จริง

2 สนับสนุนอาหารเสิรม(นม) เพื่อเด็กนักเรียนจะได้มีสุขภาพ ปี 61 จ านวน 150 คน 336,000 369,600 403,200 448,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

ศพด.สังกัด อบต.หนองโบสถ์ ร่างกายแข็งแรง ปี 62 จ านวน 165 คน มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง อบต.

 ปี 63 จ านวน  180 คน ร่างกายแข็งแรง

ปี 64 จ านวน 200 คน

กล่องละ 8 บาท/คน 

จ านวน 280 วัน

3 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหาร ปี 61 จ านวน 150 คน 840,000 924,000 1,008,000 1,120,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนได้มีอาหารรับ กองการศึกษาฯ

ศพด.สังกัด อบต.หนองโบสถ์ กลางรับประทาน ปี 62 จ านวน 165 คน ได้รับประทาน ประทานครบทั้ง 5 หมู่ อบต.

ปี 63 จ านวน  180 คน อาหารครบ 5 หมู่

ปี 64 จ านวน 200 คน

วันละ 20 บาท/คน 

จ านวน 280 วัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลักล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตทีด่ี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

แบบ ผ.01 
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แบบ ผ.01 

4 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหาร ปี 61 จ านวน 620 คน 3,224,000 3,276,000 3,328,000 3,380,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนได้มีอาหาร กองการศึกษาฯ

ในเขตต าบลหนองโบสถ์ กลางรับประทานครบ 5 หมู่ ปี 62 จ านวน 630 คน ได้รับประทาน รับประทานครบ 5 หมู่ อบต.

ปี 63 จ านวน 640 คน อาหารครบ 5 หมู่

ปี 64 จ านวน 650 คน

วันละ 20 บาท/คน

จ านวน 260 วัน

5 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อเด็กนักเรียนจะได้มีสุขภาพ ปี 61 จ านวน 620 คน 1,289,600 1,310,400 1,331,200 1,352,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

ในเขตต าบลหนองโบสถ์ ร่างกายแข็งแรง ปี 62 จ านวน 630 คน มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง อบต.

ปี 63 จ านวน 640 คน ร่างกายแข็งแรง

ปี 64 จ านวน 650 คน

 กล่องๆละ 8  บาท/คน

จ านวน  260  วัน

6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก  -กิจกรรมวันเข้าพรรษา 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนได้ร่วมจัด กองการศึกษาฯ

ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -กิจกรรมวันสงกรานต์ ได้ร่วมท ากิจกรรม กิจกรรมของ ศพด. อบต.

หนองโบสถ์  -กิจกรรมวันวิสาขบูชา ของ ศพด.

 -กิจกรรมวันครู ฯลฯ
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7 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดู จ านวน 1 คร้ัง/ปี 70,000 70,000 70,000 70,000 บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาฯ

การศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้น ได้รับความรู้ในการ ได้รับความรู้และน ามา อบต.

ครูผู้ดูแลเด็ก และปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก แบบ ในการปรับน ามาใช้ในการ และน ามาใช้ในการจัด ปรับใช้ในการจัดการ

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์ ศึกษาของศูนย์ฯ การศึกษาของศูนย์ เรียนการสอนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองโบสถ์

8 จ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน/  - นักรียน 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กนักเรียน/นักศึกษา กองการศึกษาฯ

ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น  - นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ใช้เวลาว่างให้เป็นประ อบต.

ประโยชน์และลดรายจ่ายของ ภายในต าบลหนองโบสถ์ ประโยชน์ โยชน์และลดรายจ่าย

ครอบครัว ของครอบครัว

9 สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็ก เด็กนักเรียนในเขตต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนมีทุนการศึกษา กองการศึกษาฯ

แต่ยากจน ดีแต่ยากจน หนองโบสถ์ ได้รับทุนการศึกษา ในการจัดซ้ืออุปกรณ์ฯ อบต.

10 จัดรถรับ-ส่ง ส าหรับเด็กยากจน เพื่อจัดหารถรับส่งในการมา เด็กนักเรียนในเขตต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนที่ด้อยโอกาส กองการศึกษาฯ

เด็กด้อยโอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองโบสถ์ ได้มีรถ-รับส่งในการ มีรถรับส่งในการมา อบต.

สังกัด อบต.หนองโบสถ์ มาศึกษาเล่าเรียน ศึกษาเล่าเรียน
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11 ส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ศพด.บ้านหนองโบสถ์ 26,000 26,000 26,000 26,000 ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ
เล็กต าบลหนองโบสถ์ ของเด็กเล็กใน ศพด. ศพด.บ้านหนองทองล่ิม- มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ อบต.

สระขาม แข็งแรงสมบูรณ์

12 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน เพื่อจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน ปี 61 = 144 คน 244,800 255,000 280,500 289,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนได้มีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

ศพด.สังกัด อบต.หนองโบสถ์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 62 = 150 คน มีพัฒนาการในการ ในการเรียนรู้ อบต.

สังกัด อบต.หนองโบสถ์ ปี 63 = 165 คน เรียนรู้มากยิ่งขึ้น

ปี 64 = 170 คน

จ านวน 1,700 บาท/คน

13 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในต าบล  - หมู่บ้านละ 1 ฉบับ 63,000 63,000 63,000 63,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับข้อมูลข่าว กองการศึกษาฯ

และ อบต.หนองโบสถ์ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์  - อบต. 2 ฉบับ ประชาชนได้รับ สารที่ทันเหตุการณ์ อบต.
ข้อมูลข่าวสาร

14 สร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน  - ค่าใช้จ่ายในการจัด 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเยาวชน เยาวชนมีความเข้าใน กองการศึกษาฯ
วัฒนธรรม ในเร่ืองการส านึกรักบ้านเกิด กิจกรรมต่างๆ มีความส านึกรัก ในการส านึกรักบ้านเกิด อบต.

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหา บ้านเกิดมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม
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     2.1  แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลักล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตทีด่ี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

แบบ ผ.01 

15 สืบสานประเพณีสงกรานต์ต าบล เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ  - ค่าใช้จ่ายในการจัด 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของประชาชน วัฒนธรรมประเพณีได้ กองการศึกษาฯ

หนองโบสถ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมต่างๆ ได้รักษาประเพณี รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ อบต.

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหา อันดีงาม สืบไป

อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม

16 สืบสานประเพณีลอยกระทงต าบล เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ  - ค่าใช้จ่ายในการจัด 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษาฯ

หนองโบสถ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรม ได้รักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ อบต.

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหา อันดีงาม ชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป

อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม

17 ส่งเสริมการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ปีละ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษาฯ

กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ได้รักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ อบต.

อันดีงาม ชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป

18 สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม, หมู่ที่ 1- 14 ในเขตรับผิด 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ชุมชนสืบสานวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ

ต าบลหนองโบสถ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ชอบ อบต.หนองโบสถ์ ได้รักษาประเพณี ประเพณีคงอยู่คู่สังคม อบต.

อันดีงาม ตลอดไป



2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตทีด่ี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

แบบ ผ.01 

19 หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในต าบล  - ค่าใช้จ่ายในการจัด 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเยาวชน ชุมชนมีความสงบ กองการศึกษาฯ

ได้ร่วมกิจกรรมตามเจตนารมณ์ กิจกรรมต่างๆ ได้รักษาศีล 5 สันติสุข มีความสามัคคี อบต.

ของการสร้างความปรองดอง  - ค่าใช้จ่ายในการจัดหา

สมานฉันท์และมีคุณธรรม อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม

20 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติต าบล เพื่อสนับสนุนให้เด็กมี  - ร.ร.หนองทองล่ิม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวนเด็ก เด็กในต าบลได้กล้าคิด กองการศึกษาฯ

หนองโบสถ์ พัฒนาการที่สมบูรณ์,กล้าคิด  -ร.ร.สระประดู่หนองมะค่า ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกและพัฒนา อบต.

กล้าแสดงออก  -ร.ร.บ้านหนองโบสถ์ ตามโครงการ การด้านร่างกายและ

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง จิตใจ

2 ศูนย์

21 จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด  - วันมาฆบูชา 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้มีส่วนร่วม กองการศึกษาฯ

กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา  - วันอาสาฬบูชา ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมวัน อบต.

 - วันวิสาขบูชา ในวันส าคัญฯ ส าคัญทางพุทธศาสนา

 - วันเข้าพรรษา 

 - วันอัฐมีบูชา 

 - วันออกพรรษาฯลฯ



2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตทีด่ี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

แบบ ผ.01 

22 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาประจ าต าบล เพื่อห่างไกลยาเสพติด ฟุตบอล,เปตอง,ตระกร้อ 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนและเยาวชน กองการศึกษาฯ

หนองโบสถ์ จ านวน 14 หมู่บ้าน เปตอง ฯลฯ ร่วมกันแข่งขันกีฬา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น อบต.

ประโยชน์

23 แข่งขันกีฬาต าบลหนองโบสถ์เกมส์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้รัก เยาวชนและประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในชุมชนรู้รัก กองการศึกษาฯ

สามัคคีและห่างไกลยาเสพติด จ านวน 14  หมู่บ้านที่ ร่วมกันแข่งขันกีฬา สามัคคีและเยาวชนห่าง อบต.

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพิ่มขึ้น ไกลยาเสพติด

24 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาใน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนและเยาวชน กองการศึกษาฯ

ต าบลหนองโบสถ์ ในระดับอ าเภอ,จังหวัด ระดับต่างๆ ร่วมกันแข่งขันกีฬา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น อบต.

เพิ่มขึ้น ประโยชน์

25 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น, สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ กองการศึกษาฯ

ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านต าบล ปราชญ์ชาวบ้านให้เยาวชนได้ ในการท ากิจกรรมต่างๆ มีความรู้เร่ือง ปราชญ์ชาวบ้านยังคง อบต.

หนองโบสถ์ อนุรักษ์และคงอยู่ในสังคมสืบไป ของปราชญ์  ฯลฯ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่สืบต่อไป



2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

     2.1  แผนงานการศึกษา
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ตัวชี้วัด(KPI)
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตทีด่ี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

แบบ ผ.01 

7,583,400 7,784,000 7,999,900 8,238,000


















