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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ 
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้
ยากไร้ ผู้พิการทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษา
ทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80 บัญญัติให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
ครูบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงของสงครามโลก รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึก
ของความเป็นไทย มีระเบียบวินัยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการกระจายอํานาจเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดแลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐาน แห่งรัฐและส่งเสริมและ
สนับสนุนความรู้ ความสามัคคี และการเรียนรู้ ปลูกจิตสํานึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัด
แลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐาน แห่งรัฐและส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ รักสามัคคี และการเรียนรู้ ปลูกจิตสํานึก และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 ในการนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา 41 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาฯ ใน
ระดับใดระดับหน่ึง หรือ ทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น ดังน้ัน 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน  จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2545 – 2549) ซึ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก 
เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง” 
 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เป็นการจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน และงานที่เก่ียวกับการศึกษา เพ่ือให้ทุกส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
 แผนยุทธศาสตร์ จะเป็นแผนที่จะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําลบตะเคียน ในอนาคต ตลอดจนมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการในการจัดการศึกษาของตําบลตะเคียน และศักยภาพของท้องถิ่นเป็นสําคัญ ในการทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะให้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน จึงเป็นแนวทางที่จะ
นําไปสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ได้โดยง่าย  
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 จากปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียน ประกอบกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ต้องการ
จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2560 เพ่ือให้มีความ
ต่อเน่ืองจึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560– 2563 ขึ้น 
2. นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
2.1 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีแนวคิดที่ต่อเน่ืองจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
กรอบวิสัยทศัน์และเป้าหมาย  
    1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่ประเทศกําลงัประสบอยู่ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเน่ืองจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน  
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมัน่คง และ
ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของ
ประเทศ  
    2. การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดทําขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศนูย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ 
(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสงูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  
   1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
   2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัย 
       อย่างมีคณุภาพ  
   3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
   4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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   5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสทิธิภาพ วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมท่ีมีความสุขอย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 
 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสําคญัในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมทีม่ี
ความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว  
    รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่ง
สร้างสังคมท่ีมคีุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เป็นสิ่งสําคัญทีป่ระเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ือง และสอดรับกับการปฏิรูป
ประเทศที่มุ่งสูค่วาม “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต  
  

วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 
และมีความสุข โดยมรสุขภาวะและสุขภาพที่ ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  2.เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเอง
ได้ 
  3.เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิต และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและนํ้า 
  4.เพ่ือรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  5.เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  6.เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  7.เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศต่างๆท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมรบทบาทนําและสร้างสรรค์ในด้าน
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
         1. ยุทธศาสตร์การการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
         2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
         ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

        ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 



 

 

 

-4- 
 

        ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน 
        ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
            ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

                  ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
        ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
        ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
        1๐.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

2.2. นโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล 
  นโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

                การศกึษาและเรียนรู้ การทะนบุํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช้สร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังน้ี 

1.จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง 

3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนทั่วไป มี
โอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

 6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ- 
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อิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น รวมทัง้ปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการ 
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 

7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างย่ังยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 

10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

 

2.3 นโยบายและทิศทางการพฒันากลุ่มจังหวัด  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(กลุ่ม)จังหวัดชัยภูมิ-
นครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์) 
 แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รอบ
ใหม่ ฉบับน้ี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ทั้งน้ี ได้นํา
แผนพัฒนากลุม่จังหวัด ฯ ไปร่วมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนราชการ โดยสรุปประเด็น
สําคัญ ดังน้ี 
 

ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์  
    การกีฬาทีม่ีช่ือเสียง 
4) เป็นประตูสูอี่สาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 

พนัธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริมการผลติและแปรรูปขา้วหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลีย้งโคเน้ือ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรยีนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) ส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และคา้ชายแดน 

เป้าประสงค์รวม (Obgective) 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
2) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
3) รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึน้ 
4) มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
    และผลิตภัณฑ์ไหม 
3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1) การพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรปูอาหาร 
    1.1 พัฒนาและบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร 
    1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสแ์ละการกระจายสินค้าในภูมภิาค 
    1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
    1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
    1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.6 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
    1.7 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
    1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจาํหน่าย 
    1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขนัด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
2) การยกระดบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลติภณัฑ์ไหม 

     2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
     2.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
     2.3 พัฒนาสินค้าและบรกิารทางการท่องเที่ยว 
     2.4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
     2.5 สร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
     2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน 
     2.7 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มคุีณภาพ 
     2.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคณุภาพและมาตรฐาน 
     2.9 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
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3) การส่งเสรมิและพฒันาการคา้การลงทนุ และการค้าชายแดน 
    3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 

              3.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส ์
 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2561-2564  
วิสัยทัศน์ (vision)  

"เมืองเกษตรอินทรีย์ ท่องเทีย่ววิถีชุมชน ประชาชนมีคณุภาพชีวิตด"ี 
"Surin, a City of Organic Agriculture, Local Tourism Leading People towards 

The Quality of Good Life” 
พนัธกิจ (mission)  

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์  
2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  
5. ส่งเสริมคณุภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
เป้าประสงค์รวม (Objective)  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ (strategic issues)  
1. ยุทธศาสตร์เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร  
2. ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ  
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
4. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์(Goals)  
1. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร  
- เพ่ือลดต้นทนุการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร  
2. ยุทธศาสตร์ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจและบรกิาร  
- เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  
3. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล  
4. ยุทธศาสตร์ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน  
- เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น  
5. ยุทธศาสตร์เสริมสรา้งความม่ันคง  
- ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย  
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กลยุทธ์ (strategies)  
1. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร  
1.1 ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืนและขบัเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์  
1.2 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด  
1.3 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
1.4 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร  
2. ยุทธศาสตร์ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจและบรกิาร  
2.1 ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน การลงทุนสินคา้และบริการทัง้ในและต่างประเทศ  
2.2 เพ่ิมศักยภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.3 พัฒนากาลังคนเพ่ือรองรับการแข่งขันทางการค้า การลงทุน การบริการและการทอ่งเที่ยว  
3. ยุทธศาสตร์ดา้นการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน  
3.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ย่ังยืน  
3.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทางเลือก  
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคณุภาพชวิีตของประชาชน  
4.1 เสรมิสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเองของประชาชน  
4.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและกลุม่องค์กรมีความเข้มแข็ง  
4.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสุขภาวะแก่ประชาชน  
5. ยุทธศาสตร์เสริมสรา้งความม่ันคง  
5.1 พัฒนาคน องค์กร หมู่บ้าน เพ่ือความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย  
5.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 
แผนงาน (Plan)  
1. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร  
1.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมย่ังยืนและขบัเคลื่อนการผลติเกษตรอินทรย์ี  
1.1.1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  
1.1.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม  
1.1.3 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรในพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Zoning)  
1.1.4 แผนงานการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์  
1.2 กลยุทธ์ : การส่งเสริมและพฒันาสนิคา้เกษตรให้มีคณุภาพและไดม้าตรฐานตามความต้องการ 
ของตลาด  
1.2.1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
1.2.2 แผนงานเพ่ิมช่องทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  
1.3 กลยุทธ์ : สร้างความเขม้แข็งใหแ้ก่เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร  
1.3.1 แผนงานขยายผลการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ  
1.3.2 แผนงานส่งเสริมและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
1.3.3 แผนงานเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การแข่งขัน  
1.4 กลยุทธ์ : พฒันาและบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
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1.4.1 แผนงานก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้า  
1.4.2 แผนงานก่อสร้างและพัฒนาระบบกระจายน้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  
2. ยุทธศาสตร์ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจและบรกิาร  
2.1 กลยุทธ์ : ยกระดบัขดีความสามารถการแข่งขนั การลงทนุสนิค้าและบรกิารทั้งในและตา่งประเทศ  
2.1.1 แผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอานวยความสะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการค้า  
การลงทุนและการท่องเที่ยว  
2.1.2 แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ การค้า การลงทุน  
และการท่องเที่ยว  
2.1.3 แผนงานพัฒนาสินค้าและบริการ  
2.1.4 แผนงานพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.2 กลยุทธ์ : เพิ่มศกัยภาพและมูลค่าผลติภณัฑ์ชุมชนด้วยภูมิปญัญาท้องถ่ิน  
2.2.1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิต  
2.2.2 แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
2.2.3 แผนงานวิจัยและพัฒนา  
2.2.4 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน  
2.2.5 แผนงานเพ่ิมช่องทางการตลาดภายในและภายนอกประเทศ  
2.3 กลยุทธ์ : พฒันากาลังคนเพื่อรองรบัการแข่งขนัทางการคา้ การลงทนุ การบริการ และการทอ่งเที่ยว  
2.3.1 แผนงานส่งเสริมมาตรฐานฝีมือ/มาตรฐานวิชาชีพ และการสร้างเครือข่าย  
2.3.2 แผนงานพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ  
3. ยุทธศาสตร์ดา้นการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน  
3.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ย่ังยืน  
3.1.1 แผนงานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
3.1.2 แผนงานส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
3.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการบริหารจัดการสิง่แวดล้อมและการพฒันาพลังงานทางเลอืก  
3.2.1 แผนงานส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
3.2.2 แผนงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือก  
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคณุภาพชวิีตของประชาชน  
4.1 กลยุทธ์ : เสริมสร้างศกัยภาพการพึง่พาตนเองของประชาชน  
4.1.1 แผนงานพัฒนาหมู่บ้านตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4.1.2 แผนงานการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ  
4.1.3 แผนงานส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ  
4.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนและกลุ่มองคก์รมีความเข้มแขง็  
4.2.1 แผนงานการขับเคลื่อนและบูรณาการเช่ือมโยงแผนชุมชนทุกระดับ  
4.2.2 แผนงานส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาสังคม  
4.2.3 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนสู่ชุมชนสวัสดิการ  
4.2.4 แผนงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมในการปกครองในระบบประชาธิปไตย  
4.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพ ทกัษะชีวิต และสขุภาวะแกป่ระชาชน  
4.3.1 แผนงานส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมหลักคนไทย  
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4.3.2 แผนงานส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  
4.3.3 แผนงานเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานทา มีรายได้ และได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ  
4.3.4 แผนงานการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่  
4.3.5 แผนงานส่งเสริมสุขภาพประชาชน  
5. ยุทธศาสตร์เสริมสรา้งความม่ันคง  
5.1 กลยุทธ์ : พฒันาคน องค์กร หมู่บา้น เพื่อความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย  
5.1.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคน องค์กรมวลชน หมูบ้่าน เพ่ือความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  
5.1.2 แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและมวลชนพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่ตอนใน  
5.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการรกัษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
5.2.1 แผนงานเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย  
5.2.2 แผนงานปรับปรุงและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
5.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพฒันาความรว่มมือกบัประเทศเพือ่นบา้น  
5.3.1 แผนงานเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมอือันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 
ยุทธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลตะเคียน 
1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนแลสังคม 
 แนวทางการพฒันา 
 1.ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ 
 3.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาวันสําคัญของชาติ 
 4.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 5.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 6.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
2.ยุทธศาสตรร์ักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย  
 แนวทางการพฒันา 
 1.ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก 
 3.ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพฒันา 
 1.ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2.ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรสอดคล้องตามแนวปรัชญาของ 
             เศรษฐกิจพอเพียง 
 4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 
4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 แนวทางการพฒันา 
 1.พัฒนาระบบการจราจร การจัดทําผังเมืองและการคมนาคมขนส่ง 
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 2.พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและโทรคมนาคม 
 3.พัฒนาระบบการระบายนํ้า 
 4.พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
5.ยุทศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
 แนวทางการพฒันา 
 1.ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
             และสิ่งแวดล้อม 
 2.ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูลและระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 3.ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน 
6.ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม 
 แนวทางการพฒันา 
 1.ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
 2.ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 4.ส่งเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศกัยภาพขององค์กรธรรมาภิบาล 
 
2.6  นโยบายและทิศทางการพฒันาการศกึษา 
 2.6.๑  นโยบายการพฒันาการศกึษาของชาติ  
  แผนการศกึษาแห่งชาติ  ฉบบัปรบัปรุง ( พ.ศ.  2560 - 2579 ) 
  แนวคดิการจัดการศกึษา 
  แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย 
  1.หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
  2.หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.หลักการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
  5.ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

 วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เปา้หมาย ตัวชี้วัดและยุทธศาสตรข์องแผนการศกึษาแห่งชาต ิ
 วิสัยทัศน ์
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 
 1.เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสทิธิภาพ 
 2.เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
              ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคณุธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ 
              ผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4.เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายใน 
              ประเทศลดลง 
 
 แผนการศกึษาแห่งชาติวางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
 1. 3Rs ได้แก่ การอ่านออก(Reading)  การเขียนได้(Writing)และการคดิเลขเป็น(Arithmetics) 
 2. 8Cs ได้แก่ 
  2.1 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
  2.2 ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
  2.3 ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
  2.4 ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา 
  2.5 ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสือ่ 
  2.6 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.7 ทักษะอาชีพ และทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
  2.8 ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 
เป้าหมายของการจดัการศกึษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่สําคัญ ดังน้ี 
 1.ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
 2.ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุม่เป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
             (Equity) 
 3.ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
              (Quality) 
 4.ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มคา่และบรรล ุ
              เป้าหมาย(Efficiency) 
 5.ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที ่
              เปลี่ยนแปลง(Relevancy) 
  

2.6.๒  นโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนการพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน 
 

  วิสัยทัศน์ (Vission) 
“ เด็กได้รับการพัฒนาการครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพ  การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน   

สรรค์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างย่ังยืน” 
 พนัธกิจ  (Mission) 
1.  เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
2.  พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน รา่งกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  ตามศักยภาพ 
3.  พัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้  คู่คณุธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและชุมชน 
4.  ปรับการเรยีน  เปลี่ยนการสอน  เพ่ือพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ 
5.  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้สะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่ดี และจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
6.  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเขม้แข็ง มีการบริหารจัดการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
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7.  สนับสนุนให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้มีการเข้าร่วมในการพัฒนา   
 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
 เด็กทุกคนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  มีความพร้อมทีจ่ะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 ความสําเร็จ ( เด็กนักเรียน  ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน ) 
 เด็กนักเรียน  ทุกคนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  มีความพร้อมที่จะศกึษาในระดับที่สูงขึ้น 
 ครผููด้แูลเดก็  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้สื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความ
กระตือรือร้นสนใจ ใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักเรียน และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มพลังความสามารถ 
 ผูบ้รหิาร  ผู้นําในการเปลี่ยนแปลง  มีการบริหารจัดการที่ดี  มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร  วิชาการ  นวัตกรรมต่าง   ๆ  และกระบวนการเรียนรู้นําสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
คุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็  มีคุณภาพ  มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมปลอดภัย  อบอุ่น  เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็น
เอกลักษณ์อันโดดเด่นที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนาสนับสนุนจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องและประชา
สังคม 
 ผูป้กครองและชุมชน  ใหก้ารยอมรับ  เช่ือถอื มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 กลยุทธห์ลกัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีคุณภาพได้ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ การดําเนินการจะต้องมีกลยุทธ์ที่ดี  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน  มกีารใช้กลยุทธ์หลัก ๔ กลยุทธ์ 
 ๑.  ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  และการกีฬา 
 ๒.  ด้านการจัดการศึกษาใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ๓.  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๔.  ด้านการสง่เสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 คณุลักษณะอันพึงประสงค ์
 ๑.  มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
 ๒.  มีความซื่อสัตย์   
 ๓.  มีความประหยัดและอดออม 
2.7 มาตรฐานการศกึษา 

2.7.๑ มาตรฐานการศกึษาตา่ง ๆ  
  2.7.๑.๑ มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เป็นสาระเกี่ยวกับอุดมการณ์  เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์  
การดําเนินการจะต้องมีกลยุทธ์การจัดการศึกษาของชาติที่พึงประสงค์   มีไว้เป็นหลักฐานสําหรับคณะกรรมการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการอาชีวศึกษา  และคณะกรรมการอุดมศึกษา  นําไปใช้กําหนดแนว
ทางการพัฒนาและจัดการศึกษา  เพ่ือประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพ  เต็มตามศักยภาพ
และตรงตามความต้องการ  อย่างคุ้มค่าเสมอภาคและเป็นธรรม 
  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  ประกอบด้วย  สาระสําคญั  ๔ ประการ  ดังต่อไปน้ี 
  ๑.  อุดมการณ์   หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 
  ๒.  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ทัง้ในฐานะพลเมอืงไทย และพลโลก 
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  ๓.  แนวการจดัการศึกษา (จดัการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียนเป็นสาํคัญและการบริหารโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน) 
  ๔.  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นําสู่การปฏิบัติ (การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหลง่
เรียนรู้ให้เข้มแข็ง) 

2.7.๑.๒  มาตรฐานของสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา(สมศ.) 
มาตรฐานดา้นผู้เรียน ม ี๗ มาตรฐาน ดังน้ี 

- มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึ่งประสงค์ 
- มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
- มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรยีภาพ และลักษณะด้านศิลปะ ดนตรีและกฬีา 
- มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี

ความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
- มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ําเป็นตามหลักสูตร 
- มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
- มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้ 
มาตรฐานดา้นครู มี ๒ มาตรฐาน ดังน้ี 

- มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมี
ครูเพียงพอ 

- มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มาตรฐานดา้นผูบ้รหิาร มี ๕ มาตรฐาน ดังน้ี 
- มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
- มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่าง

เป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
- มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 
- มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรยีนและท้องถิ่น มีสื่อการ

เรียนการสอนที่เอ้ืองต่อการเรียนรู้ 

- มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

2.7.๑.๓. มาตรฐานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
มาตรฐานศูนย์พฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (มาตรฐานข้ันพืน้ฐาน) 

มาตรฐานดา้นบคุลากร มี ๔ มาตรฐาน ดังน้ี 

- มาตรฐานที่ ๑ ผู้ดูแลเด็กมีคณุธรรม จริยธรรม มคีุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ พัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี 
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- มาตรฐานที่ ๒ ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
- มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม มจีรยิธรรม มีภาวะผู้นํา และ

มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

- มาตรฐานที่ ๔ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผูดู้แลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

มาตรฐานดา้นศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ม ี๔ มาตรฐาน ดังน้ี 
- มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย 
- มาตรฐานที่ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริม

สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 

- มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการร่วมมือ ระหว่างบ้าน องค์การศาสนา 
สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

มาตรฐานดา้นผู้เรียน มี ๔ มาตรฐาน ดังน้ี 

- มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึ่งประสงค์ 

- มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 
- มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมสีุขนิสัย สุขภาพ และสุขภาพจิตที่ดี 

- มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมสีุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจและเปา้ประสงค์ ขององค์การบรหิารส่วนตําบลตะเคียน 
 

วิสัยทัศน ์
“จัดการศึกษาทุกระบบให้มีคณุภาพได้มาตรฐานสากล รกัษ์ความเป็นไทย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พนัธกิจ 
 1.พัฒนาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามแนวปรัชญาของ  
             เศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ 
             เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน 
 2.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
 3.เสริมสร้างสงัคมท้องถิ่นให้มีความปรองดอง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ย่ังยืน 
 4.ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.ส่งเสริมใหม้กีารจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
 
เป้าประสงค ์
1.สถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2.จัดการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
3.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ให้สังคมท้องถิ่นมีความสมานฉันท ์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและย่ังยืน 
5.จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในท้องถิ่น 
6.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน 
7.ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค ์



 

 

 

 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
(KPls) 

ข้อมูล
ปัจจุบนั 

(Baseline 
Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี 61-64 ปี 

61 
ปี 

62 
ปี 

63 
ปี 64 

1.สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

1.1จํานวนสถานศึกษาที่มีการ
บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน 
1.2ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่จัดการศกึษาปฐมวัย(2-5ปี)
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
อย่างรอบด้านและสมดุล 

- 
 
- 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

2 
 

2 

2 
 

2 

2 
 

2 

2.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดการศึกษาให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 

1.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
2.ร้อยละของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
3.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

2 
 

70 
 

75 

5 
 

80 
 

80 

5 
 

75 
 

75 

5 
 

75 
 

75 

5 
 

75 
 

78 
 

5 
 

80 
 

80 

3.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น 

1.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เด็ก 
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
2.ร้อยละของเด็กเยาวชนและ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
3.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

2 
 
 

75 
 

80 
 

4 
 
 

80 
 

85 

4 
 
 

75 
 

80 

4 
 
 

80 
 

80 

4 
 
 

80 
 

80 

4 
 
 

80 
 

85 

4.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้
สังคมท้องถิ่นมคีวาม
สมานฉันท์อยู่รว่มกันอย่าง
สันติสุขและย่ังยืน 

1.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมท้องถิ่น
มีความสมานฉนัท์อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขและย่ังยืน 
2.ร้อยละของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
3.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

1 
 
 

70 
 

75 

2 
 
 

80 
 

80 

1 
 
 

75 
 

75 

1 
 
 

75 
 

78 

2 
 
 

78 
 

80 

2 
 
 

80 
 

80 
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เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
(KPls) 

ข้อมูลปัจจุบนั 
(Baseline Data) 

5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่ง
ท่องเที่ยวและจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

1.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาท่องเที่ยวและ
จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
2.ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
3.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

1 
 
 

60 
 

75 
6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการให้เด็ก เยาวชนและประชาชน 

1.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการให้เด็ก เยาวชนและประชาชน 
2.ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
3.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

6 
 
 

75 
 

75 
7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2.ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
3.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

7 
 
 

70 
 

78 
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รายละเอียดตวัชี้วัด 
แนวทางการพฒันา : 
 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 
1.ตัวชี้วัด :จํานวนของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน 
 
2.ขอบเขตความหมาย : สถานศึกษา หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงักัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน 
                               ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกล 
 
3.หน่วยวัด : แห่ง 
 
4.เปา้หมาย/เกณฑ์ (ปี 2560 - 2563) : 2 แห่ง 
 
5.วิธกีารคํานวณ : นับจํานวน 
 
6.ข้อมูลปจัจุบนั (ข้อมูลพืน้ฐาน) : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่งยังไม่ผ่านมาตรฐาน 
 
7.แหล่งข้อมูล/วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล : 

- รายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - รายงานการประเมินโดยต้นสังกัด 
 - รายงานการประเมินของ สมศ. 
  
8.ความถ่ีในการเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงาน :  

- รายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 1 ครั้ง 
- รายงานการประเมินโดยต้นสังกัด ปีละ 1 ครั้ง 

 - รายงานการประเมินของ สมศ. 5 ปี/1 ครั้ง 
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รายละเอียดตวัชี้วัด 
แนวทางการพฒันา : 
 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 
1.ตัวชี้วัด :ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาปฐมวัย(2-5ปี)ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
               ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างรอบด้านและสมดุล 
 
2.ขอบเขตความหมาย :  ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนและศูนย์พัฒนา 
                                เด็กเล็กบ้านสกล สงักัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน 
 
3.หน่วยวัด : ร้อยละ 
 
4.เปา้หมาย/เกณฑ์ (ปี 2560 - 2563) : 100 
 
5.วิธกีารคํานวณ : การหาคา่ร้อยละ 
 
6.ข้อมูลปจัจุบนั (ข้อมูลพืน้ฐาน) : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่งยังไม่ผ่าน 
 
7.แหล่งข้อมูล/วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล : 

- รายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - รายงานการประเมินโดยต้นสังกัด 
   
8.ความถ่ีในการเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงาน :  

- รายงานการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 1 ครั้ง 
- รายงานการประเมินโดยต้นสังกัด ปีละ 1 ครั้ง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-21- 
 



 

 

 

รายละเอียดตวัชี้วัด 
แนวทางการพฒันา : 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 
1.ตัวชี้วัด :   

1.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
      ตลอดชีวิต 
1.2 ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 
2.ขอบเขตความหมาย :  เด็ก เยาวชนและประชาชน หมายถึง เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต 
                                ตําบลตะเคียน 
 
 3.หน่วยวัด :  โครงการ, ร้อยละ 
 
4.เปา้หมาย/เกณฑ์ (ปี 2560 - 2563) :  
 4.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
                ตลอดชีวิต จํานวน  5 โครงการ 

4.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 
4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 80 

 
5.วิธกีารคํานวณ : การนับ, การหาค่าร้อยละ 
 
6.ข้อมูลปจัจุบนั (ข้อมูลพืน้ฐาน) :  
 6.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด 
                ชีวิต จํานวน  2 โครงการ 

6.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 70 
6.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 75 

 
7.แหล่งข้อมูล/วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล : 

- แผนการปฏิบัติงานประจําปี 
 - ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
   
8.ความถ่ีในการเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงาน :  

- รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใน  30 วัน 
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รายละเอียดตวัชี้วัด 
แนวทางการพฒันา : 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 

 
1.ตัวชี้วัด  

1.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน 
      ในท้องถิน่ 
1.2 ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 
2.ขอบเขตความหมาย :  เด็ก เยาวชนและประชาชน หมายถึง เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต 
                                ตําบลตะเคียน 
 
 3.หน่วยวัด :  โครงการ, ร้อยละ 
 
4.เปา้หมาย/เกณฑ์ (ปี 2560 - 2563) :  
  4.1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนใน 
                  ท้องถิ่น จํานวน  4  โครงการ 

 4.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 
 4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 85 

 
5.วิธกีารคํานวณ : การนับ, การหาค่าร้อยละ 
 
6.ข้อมูลปจัจุบนั (ข้อมูลพืน้ฐาน) :  
 1.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนใน 
             ท้องถิ่น จํานวน  2 โครงการ 

2.เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 75 
3.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  รอ้ยละ 80 

 
7.แหล่งข้อมูล/วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล : 

- แผนการปฏิบัติงานประจําปี 
 - ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
   
8.ความถ่ีในการเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงาน :  

- รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใน  30 วัน 
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รายละเอียดตวัชี้วัด 
แนวทางการพฒันา : 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ังคมท้องถิ่นมคีวามสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่าง 
สันติสุขและย่ังยืน 

 
1.ตัวชี้วัด  

1.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมท้องถิ่นมีความสมานฉันท ์อยู่ร่วมกัน 
      อย่างสันติสุขและย่ังยืน 
1.2 ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 
2.ขอบเขตความหมาย :  เด็ก เยาวชนและประชาชน หมายถึง เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต 
                                ตําบลตะเคียน 
 
 3.หน่วยวัด :  โครงการ, ร้อยละ 
 
4.เปา้หมาย/เกณฑ์ (ปี 2560 - 2563) :  
 4.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมท้องถิ่นมีความสมานฉันท ์อยู่ร่วมกัน  
               อย่างสันติสุขและย่ังยืน จํานวน  2  โครงการ 

4.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 
4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 80 

 
5.วิธกีารคํานวณ : การนับ, การหาค่าร้อยละ 
 
6.ข้อมูลปจัจุบนั (ข้อมูลพืน้ฐาน) :  
 6.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมท้องถิ่นมีความสมานฉันท ์อยู่ร่วมกัน 
               อย่างสันติสุขและย่ังยืน จํานวน  1 โครงการ 

6.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 70 
6.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 75 

 
7.แหล่งข้อมูล/วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล : 

- แผนการปฏิบัติงานประจําปี 
 - ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
   
8.ความถ่ีในการเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงาน :  

- รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใน  30 วัน 
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รายละเอียดตวัชี้วัด 
แนวทางการพฒันา : 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแหลง่ท่องเที่ยวและจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 
1.ตัวชี้วัด  

1.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนแหลง่ท่องเที่ยวและจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการ 
      ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
1.2 ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 
2.ขอบเขตความหมาย :  เด็ก เยาวชนและประชาชน หมายถึง เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต 
                                ตําบลตะเคียน 
 
 3.หน่วยวัด :  โครงการ, ร้อยละ 
 
4.เปา้หมาย/เกณฑ์ (ปี 2560 - 2563) :  
 4.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนแหลง่ท่องเที่ยวและจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการ 
               ทอ่งเที่ยวในท้องถิ่น จํานวน  2  โครงการ 

4.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 
4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 80 

 
5.วิธกีารคํานวณ : การนับ, การหาค่าร้อยละ 
 
6.ข้อมูลปจัจุบนั (ข้อมูลพืน้ฐาน) :  
 6.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนแหลง่ท่องเที่ยวและจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการ 
               ทอ่งเที่ยวในท้องถิ่น จํานวน  1 โครงการ 

6.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 60 
6.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 75 

 
7.แหล่งข้อมูล/วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล : 

- แผนการปฏิบัติงานประจําปี 
 - ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
   
8.ความถ่ีในการเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงาน :  

- รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใน  30 วัน 
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รายละเอียดตวัชี้วัด 
แนวทางการพฒันา : 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้เด็ก เยาวชนและประชาชน 

 
1.ตัวชี้วัด  

1.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้เด็ก เยาวชนและประชาชน 
1.2 ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 
2.ขอบเขตความหมาย :  เด็ก เยาวชนและประชาชน หมายถึง เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต 
                                ตําบลตะเคียน 
 
 3.หน่วยวัด :  โครงการ, ร้อยละ 
 
4.เปา้หมาย/เกณฑ์ (ปี 2560 - 2563) :  
 4.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้เด็ก เยาวชนและประชาชน 
               จาํนวน  10  โครงการ 

4.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 
4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 85 

 
5.วิธกีารคํานวณ : การนับ, การหาค่าร้อยละ 
 
6.ข้อมูลปจัจุบนั (ข้อมูลพืน้ฐาน) :  
 6.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้เด็ก เยาวชนและประชาชน 
               จาํนวน  6 โครงการ 

6.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 75 
6.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 75 

 
7.แหล่งข้อมูล/วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล : 

- แผนการปฏิบัติงานประจําปี 
 - ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
   
8.ความถ่ีในการเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงาน :  

- รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใน  30 วัน 
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รายละเอียดตวัชี้วัด 
แนวทางการพฒันา : 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
1.ตัวชี้วัด  

1.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.2 ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม 
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 
2.ขอบเขตความหมาย :  เด็ก เยาวชนและประชาชน หมายถึง เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต 
                                ตําบลตะเคียน 
 
 3.หน่วยวัด :  โครงการ, ร้อยละ 
 
4.เปา้หมาย/เกณฑ์ (ปี 2560 - 2563) :  
 4.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ   
               ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน  10  โครงการ 

4.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 
4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 85 

 
5.วิธกีารคํานวณ : การนับ, การหาค่าร้อยละ 
 
6.ข้อมูลปจัจุบนั (ข้อมูลพืน้ฐาน) :  
 6.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ 
                ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน  7 โครงการ 

6.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 70 
6.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 78 

 
7.แหล่งข้อมูล/วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล : 

- แผนการปฏิบัติงานประจําปี 
 - ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
   
8.ความถ่ีในการเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงาน :  

- รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใน  30 วัน 
 
 
 

บทที่ 2 



 

 

 

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนทีผ่่านมา 

 ในปีงบประมาณที่ผ่านกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน มี
การกําหนดวิสัยทัศน์ และกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดําเนินการในยุทธศาสตร์โดยสรุปดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร ์
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 

๑.พัฒนาบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ใหผู้้เรยีนมีพัฒนาการ 
19 

๒ .พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐานอย่างรอบด้าน และสมดุล
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 

๓.พัฒนาจัดการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย ให้
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพ และสามารถนําความเป็นเลิศน้ันไปประกอบ
สัมมาชีพได้ 

1 

๔.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในท้องถิ่น 7 

5.เสริมสร้างสงัคมท้องถิ่นให้มีความสมานฉนัท์ อยู่ร่วมกันด้วยความ
ปรองดอง เกิดสันติสุขอย่างย่ังยืน 2 

6.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว - 

7.การพัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4 

8.การส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 
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1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา    การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย(0-5ปี) ใหผู้้เรียนมีพัฒนาการอย่างรอบด้านและสมดุลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            1.1 กลยุทธ์  สนับสนุน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอาคารสถานที่สําหรับจัดการศึกษาปฐมวัย (0-5 ปี) ตามมาตรฐานที่กําหนดอย่างเพียงพอ 

                                         
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  

ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.โครงการสนับสนุนโต๊ะเรียนสําหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาโอกาสทาง
การศึกษาและพัฒนาการ
ทางร่างกาย สติปัญญา และ
สังคมของเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
เหมาสมกับวัยสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
เหมาะสมกับวัยและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา 

มีโต๊ะเรียนสําหรับเด็ก 
-ศพด.บ้านตะเคียน 
-ศพด.บ้านสกล 

จัดซื้อโต๊ะเรียน/ทํากิจกรรม
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 2 แห่ง จํานวน 15 ชุด 

มีโต๊ะเรียนให้เด็กได้เรียนหนังสือและ
จัดกิจกรรมต่างๆ ฝึกการนั่งที่ถูกวิธี
และการใช้ประโยชน์ 

2.โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
สําหรับพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพ และประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

การจัดประสบการณ์สําหรับ
เด็กมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่/
ตําบลตะเคียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
คอมพิวเตอร์สําหรับการ
ปฏิบัติงานและจดัประสบการณ์
ให้กับเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบัติงานและจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก เด็กได้รับการ
เสริมประสบการณ์ 

3.โครงการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เพื่อให้ห้องเรียนมีมุมเสริม
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก 

ห้องเรียนมีมุมเสริม
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก 

จัดมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียนอย่างน้อย 
3 มุม 
-ห้องเรียนสะอาด
สวยงาม 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดมุม
ประสบการณ์ในห้องเรียนอย่าง
น้อย 3 มุม 
-ห้องเรียนสะอาดสวยงาม 

เด็กมีพัฒนาการสมวัย ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์เสริมที่หลากหลาย 
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   1.2 กลยุทธ์ พัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวัย (0-5ปี) ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.โครงการหนูรักหนังสือ เพื่อปลูกฝั่งให้เด็กรักการอ่าน 
เด็กรู้จักเลือกหนังสือที่
ตนเองชอบ 
เด็กเห็นประโยชน์ของการ
อ่านหนังสือ 

เด็กรู้จักเลือกหนังสือที่
ตนเองชอบ 
เด็กเห็นประโยชน์ของการ
อ่านหนังสือ 

เด็กชอบอ่านหนังสือ 
เด็กรักหนังสือ และดูแล
รักษาหนังสืออย่างดี 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 
80 ชอบอ่านหนังสือ 
เด็กรักหนังสือ และดูแลรักษา
หนังสืออย่างดี 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 80 ชอบ
อ่านหนังสือ 
เด็กรักหนังสือ และดูแลรักษาหนังสืออย่าง
ดี 

2.โครงการต่อเติมส่วนที่ขาด ฝึกทักษะการสังเกต 
ฝึกทักษะการเปรียบเทียบ 
ความเหมือนความต่าง 

เด็กมีทักษะการเปรียบเทียบ 
ความเหมือนความต่าง 

เด็กรู้จักสังเกตมากขึ้น 
เรียนรู้การเล่น การ
ทํางานเป็นกลุ่ม 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 
80 รู้จักสังเกตมากขึ้น 
เรียนรู้การเล่น การทํางานเป็น
กลุ่ม 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 80 รู้จัก
สังเกตมากขึ้น 
เรียนรู้การเล่น การทํางานเป็นกลุ่ม 

3.โครงการนิทานกล่อมนอน เพื่อให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น 
เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมที่
พึงประสงค ์
เด็กมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 
 

เด็กมีสมาธิมากขึ้น 
เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมที่
พึงประสงค ์
เด็กมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 
 

เด็กมีความสนุก 
เด็กได้ความรู้ 
เด็กรู้จักปฏิบัติตนเป็น
คนดี 

เด็กมีความสนุก 
เด็กได้ความรู้ 
เด็กรู้จักปฏิบัติตนเป็นคนดี 

เด็กมีความสนุก 
เด็กได้ความรู้ 
เด็กรู้จักปฏิบัติตนเป็นคนดี 
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1.3 กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

เพื่อให้ได้หลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

จัดประชุมการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับบริบท 

มีหลักสูตรที่ตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนดและ
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

จัดทําหลักสูตรที่ตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนดและ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

จัดทําหลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐานที่
กําหนดและสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

2.โครงการปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์ 

เพื่อให้แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนการ
สอนสําหรับเด็กมีคุณภาพ 
-จัดส่งครูผู้ดูเด็กเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์สําหรับเด็ก 

แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนสําหรับ
เด็กมีคุณภาพ 
-จัดส่งครูผู้ดูเด็กเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์สําหรับเด็ก 

ปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์สําหรับ
เด็กให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

มีแผนการจัดประสบการณ์
สําหรับเด็กให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

มีแผนการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

3.โครงการหนูน้อยรักการออม เพื่อให้เด็กรู้จักเก็บออม 
-เพื่อให้เด็กรู้คุณค่าของเงิน 

เด็กได้ออมเงินและรู้คุณค่า
ของเงิน 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกคนเข้าร่วม
โครงการหนูน้อยรัก 
การออม 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน
เข้าร่วมโครงการหนูน้อยรัก 
การออม 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนเข้าร่วม
โครงการหนูน้อยรัก 
การออมและรู้จักเก็บออม 

4.โครงการผลิตสื่อของเล่นจากใบ
มะพร้าว 

เด็กได้เรียนรู้การนําใบ
มะพร้าว มาประดิษฐ์เป็น
ของเล่น เช่น ลูกตะกร้อ นก 
ปลา ฯลฯ 
-เด็กได้เรียนรู้จากวัสดุจริง
และสนุกสนาน 

ครูจัดประสบการณ์ประดิษฐ์
ของเล่นจากใบมะพร้าว
ให้กับเด็ก 

เด็กได้เรียนรู้การผลิตสื่อ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-มีสื่อจากใบมะพร้าว 

เด็กได้เรียนรู้การผลิตสื่อจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
มีสื่อและของเล่นจากใบมะพร้าว 

เด็กได้เรียนรู้การผลิตสื่อจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
มีสื่อและของเล่นจากใบมะพร้าว 
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1.4 กลยุทธ์ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสมารถ
สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ 
-เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 
-เพื่ อให้การปฏิ บั ติ งาน มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บุคลากรได้ รับการพัฒนา
โดยเข้ารับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ 

จัดส่ งบุ คลากรเข้า รับ
การอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดส่งบุคลากรทุกคนเข้ารับการ
อบ รม ใน ห ลั ก สู ต ร ต่ า งๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
1.6 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการรอบด้าน สมดุล ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมีความพรอ้มที่จะเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.โครงการกิจกรรมการเข้าแถวหน้า 
เสาธง 

เ ด็ ก รู้ จั ก ก า ร เ ข้ า แ ถ ว
ตามลําดับความสูง เพศ ชั้น 
ทํากิจกรรมหน้าเสาธง อย่าง
มีระเบียบ 

ครูจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้า
เสาธง ให้เด็กมีระเบียบวินัย 

เด็กมีระเบียบวินัยในการ
เข้าแถว 

เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักการเข้า
แถว และรู้จักปฏิบัติตามคําสั่ง 

เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักการเข้าแถว และ
รู้จักปฏิบัติตามคําสั่ง 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  

ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

2.โครงการยิ้มใสด้วยฟันสวย เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีรักษาฟัน
และการทําความสะอาดฟัน 

เด็กรู้จักวิธีรักษาฟันและ
การทําความสะอาดฟัน 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอัตราฟันผุลดลง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอัตรา
ฟันผุลดลงร้อยละ 60 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอัตราฟันผุ
ลดลงร้อยละ 60 

3.โครงการเด็กน้อยปลอดเหา -เพื่อรักษาอนามัยด้าน
ร่างกายให้กับเด็ก 
-เพื่อให้เด็กมีสุขอนามัย 
ที่ดี 

เด็กรู้จักรักษาอนามัย
ด้านร่างกายและมี
สุขอนามัย 
ที่ดี 

การตรวจสุขอนามัย 
-ก า ร ดู แ ล ทํ า ค ว า ม
ส ะ อ า ด  เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก
ปลอดเหา 

มีการตรวจสุขอนามัย 
-การดูแลทําความสะอาด เพื่อให้
เด็กปลอดเหาและจํานวนเด็กที่มี
เหาลดลง 

มีการตรวจสุขอนามัย 
-การดูแลทําความสะอาด เพื่อให้เด็ก
ปลอดเหาและจํานวนเด็กที่มีเหาลดลง 

4.โครงการคุณสะอาด เพื่อให้เด็กมีนิสัยรักความ
สะอาด มีระเบียบวินัย 
มีสุขลักษณะที่ถูกหลัก
อนามัยและมีสุขภาพแข็งแรง 
บริเวณอาคารสถานที่มีความ
สะอาดปลอดภัย 

-เด็กมีนิสัยรักความสะอาด 
-เด็กมีระเบียบวินัย 
-เด็กมีสุขลักษณะที่ถูกหลัก
อนามัย 
-เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 
-บ ริเวณ อาคารสถานที่ มี
ความสะอาดปลอดภัย 

ศูนย์ฯ สะอาดสวยงาม 
และปลอดภัย 
-เด็กมีความรับผิดชอบ
ต่ อ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

ศูนย์ฯ สะอาดสวยงาม และ
ปลอดภัย 
-เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

ศูนย์ฯ สะอาดสวยงาม และปลอดภัย 
เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

5.โครงการหนูน้อยมารยาทงาม เพื่อให้เด็กปฏิบัติตนต่อ
บุคคลในสังคมได้อย่าง
ถูกต้อง 
-เพื่อให้เด็กรู้จักการไหว้ 
สวัสดี ขอบคุณ การกราบ/
ไหว้ผู้ใหญ่ 
การกราบ/ไหว้พระ 
 

เด็กปฏิบัติตนต่อบุคคลใน
สังคมได้อย่างถูกต้อง 
เด็กรู้จักการไหว้ สวัสดี 
ขอบคุณ การกราบ/ไหว้
ผู้ใหญ่ การกราบ/ไหว้พระ 
 

-เด็กทุกคนรู้จักทําความ
เคารพโดยการไหว้ 
-เด็กรู้จักวิธีที่ถูกต้องใน
การกราบผู้ใหญ่  
กราบพระ 

เด็กทุกคนรู้จักทําความเคารพ
โดยการไหว้ 
เด็กรู้จักวิธีที่ถูกต้องในการกราบ
ผู้ใหญ่ การกราบพระ 

เด็กทุกคนรู้จักทําความเคารพโดยการไหว้ 
เด็กรู้จักวิธีที่ถูกต้องในการกราบผู้ใหญ่ 
การกราบพระ 
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1.7 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายผู้ดูแลเด็กให้มีความเข้มแข็ง 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.โครงการปฐมนิ เทศและประชุ ม
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการ
การศึกษาของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และความคิดเห็น
ระหว่างกัน 
-เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการ
การศึกษาของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก เกดิการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และความคิดเห็น
ระหว่างกัน  สร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง 

ปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ ป กครองอ ย่ างน้ อย
เทอมละ 2 ครั้ง 

จั ด ป ฐม นิ เท ศ แ ล ะป ระ ชุ ม
ผู้ปกครองอย่างน้อยเทอมละ  
2 ครั้ง 

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองอย่างน้อย
เทอมละ 2 ครั้ง 

2.โครงการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ทราบถึงสภาพความ
เป็ นอ ยู่ของเด็ก  และเกิ ด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู 
กับเด็กและผู้ปกครอง 

ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่
ข อ ง เ ด็ ก  แ ล ะ เ กิ ด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู 
กับเด็กและผู้ปกครอง 

ครูประจําชั้นออกเยี่ยม
บ้านเด็กทุกคน 

ครูประจําชั้นออกเยี่ยมบ้านเด็ก
ทุกคน 

ครูประจําชั้นออกเยี่ยมบ้านเด็กทุกคนและ 
ทราบถึงสภาพปัญหาความเป็นอยู่ของเด็ก
และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู เด็ก
และผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
-34- 

 
1.8 กลยุทธ์ พัฒนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มคีวามเข้มแข็งสามารถเข้าไปมีบทบาทการจัดการเรียนการสอน 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เ พื่ อ ใ ห้ เด็ ก ได้ รู้ จั ก ค ว าม
เป็นมาของวันปีใหม่ เด็กและ
ผู้ปกครองได้ร่วมสนุกสนาน
กับกิจกรรม 

เด็กได้รู้จักความเป็นมาของ
วันปีใหม่ เด็กและผู้ปกครอง
ไ ด้ ร่ ว ม ส นุ ก ส น า น กั บ
กิจกรรม 

จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ก
ของขวัญวันปีใหม่ 

เด็กทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกของขวัญวันปีใหม่ 

เด็กทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกของขวัญ
วันปีใหม่ 

 
2. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคณุภาพได้มาตรฐานสากลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน 
    2.1 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้านสมดุล และมคีวามพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่ถูกหลักอนามัยและ
ครบ 5 หมู่ 
-เพื่อให้เด็กมีโภชนาการที่ดี
สมวัย 

ดํ า เนิ น ก า ร จั ด ห า วั ส ดุ
ประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับเด็ก 

เด็กทุกคนได้รับประทาน
อาหารอย่างเพียงพอ ถูก
สุขอนามัยและครบ  
5 หมู่ 

เด็กทุกคนได้รับประทานอาหาร
อย่างเพียงพอ ถูกสุขอนามัยและ
ครบ 5 หมู่ 

เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารอย่าง
เพียงพอ ถูกสุขอนามัยและครบ 5 หมู่และ
มีพัฒนาการสมวัย 

2.โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทาง
ร่างกายและโภชนาการที่ดี
ให้กับเด็ก 

เด็กได้รับอาหารเสริม(นม)
ทุกวัน 

เด็กทุกคนได้รับอาหาร
เสริม(นม) 

เด็กทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม)
พัฒนาการทางร่างกายและ
โภชนาการที่ดีให้กับเด็ก 

เด็กทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม)
พัฒนาการทางร่างกายและโภชนาการที่ดี
ให้กับเด็ก 
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3. ยุทธศาสตร์การ จัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ และสามารถนําไปประกอบ
สัมมาชีพได้ 
    3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่นําไปสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ
และสามารถนําไปประกอบสัมมาชีพได้ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ตําบลตะเคียน 

เพื่อให้ เด็กและเยาวชนได้
เรียน รู้ตําบลบ้ านเกิดของ
ตนเอง มีจิตสํานึกที่ดี รักถิ่น
ฐานบ้านเกิดของตนเอง 

เด็กและเยาวชนได้เรียน รู้
ตําบลบ้านเกิดของตนเอง มี
จิตสํานึกที่ดี รักถิ่นฐานบ้าน
เกิดของตนเอง 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ชุ มชน ตําบลตะเคี ยน
และศึกษาแหล่งเรียนรู้
ตามสถานที่จริง 

เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ตําบล
บ้านเกิดของตนเอง มีจิตสํานึกที่
ดี รักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง 

เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ตําบลบ้านเกิด
ของตนเอง มีจิตสํานึกที่ดี รักถิ่นฐานบ้าน
เกิดของตนเอง 

 
4.ยุทธศาสตร ์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
       4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.วันเด็กแห่งชาติ เ พื่ อ พั ฒ น า โอ ก า ส ท า ง
การศึกษาและพัฒนาการ
ทางร่างกาย สติปัญญาและ
สังคมของเด็กอย่างเหมาะสม
กั บ วั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กได้รับการพัฒนาโอกาส
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
พั ฒ น าก ารท างร่ า งก าย 
สติปัญญาและสังคมของเด็ก
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม กั บ วั ย
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การศึกษา 

จั ด ซื้ อ ข อ งข วัญ  เงิ น
ร า ง วั ล ม อ บ ให้ เ ด็ ก /
โรงเรียนในพื้นที่/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กได้รับการพัฒนาโอกาสทาง
การศึกษาและพัฒนาการทาง
ร่างกาย สติปัญญาและสังคม
ของเด็กอย่างเหมาะสมกับวัย
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา 

เด็กได้รับการพัฒนาโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาการทางร่างกาย สติปญัญาและ
สังคมของเด็กอย่างเหมาะสมกับวัย
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

2.วันแม่แห่งชาติ เ พื่ อ พั ฒ น า โอ ก า ส ท า ง
การศึกษา และพัฒนาการ
ทางร่างกาย สติปัญญาและ
สังคมของเด็กอย่างเหมาะสม
กั บ วั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กได้รับการพัฒนาโอกาส
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
พั ฒ น าก ารท างร่ า งก าย 
สติปัญญาและสังคมของเด็ก
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม กั บ วั ย
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การศึกษา 

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เด็กได้รับการพัฒนาโอกาส
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
พั ฒ น าก ารท างร่ า งก าย 
สติปัญญาและสังคมของเด็ก
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม กั บ วั ย
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การศึกษา 

เด็กได้รับการพัฒนาโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาการทางร่างกาย สติปญัญาและ
สังคมของเด็กอย่างเหมาะสมกับวัย
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

3.ปฏิบัติธรรมพลังแผ่นดินขจัดสิ้น 
ยาเสพติด 

เพื่อทํานุบํารุงศาสนา กล่อม
เกลาจิตใจ และเสริมสร้าง
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ กั บ
ประชาชน 

ทํ านุ บํ า รุงศาสนา  กล่อม
เกลาจิตใจ และเสริมสร้าง
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ กั บ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติ
ธรรมโดยกลุ่มเป้าหมายคือ
พนักงานส่วนตําบล คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชนในตําบลตะเคียน
จํานวน 
300 คน 

จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติ
ธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมคือพนักงานส่วนตําบล 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชนในตําบลตะเคียน
จํานวน 350 คน 

จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมคือพนักงานส่วน
ตําบล คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
กํานนั/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนใน
ตําบลตะเคียนจํานวน 350 คน 

4.อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
“สูงวัยสูงคุณค่า” 

เพื่อจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในตําบลตะเคียน 

ผู้สูงอายุในตําบลตะเคียนได้
เข้ า รับ การอบ รม พัฒ นา
ศักยภาพและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 
“ สู ง วั ย สู ง คุ ณ ค่ า ” 
กลุ่มเป้าหมาย 250 คน 

มี ผู้ สู งอายุ เข้ า ร่วมอบรม 
300 คน 

ผู้สูงอายุในตําบลตะเคียนได้เข้ารับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

5.แห่เทียนพรรษา เพื่ อส่ ง เส ริมและสื บ สาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในตําบลตะเคียนได้ส่งเสริม
และสืบสานประเพณี แ ห่
เทียนเข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมประเพณีแห่
เทียนพรรษาประจําปี 

เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ตําบลตะเคียนได้ส่งเสริมและสืบ
ส า น ป ร ะ เพ ณี แ ห่ เ ที ย น
เข้าพรรษา 

เด็ก  เยาวชนและประชาชนใน ตําบล
ตะเคียนได้ส่งเสริมและสืบสานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

6.อบรมคุณธรรม จริยธรรมและปริวาส
กรรม 

เพื่อทํานุบํารุงศาสนาพัฒนา
จิตใจ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในจิตใจ 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ใน ตําบลตะเคี ยน ได้ ทํ านุ
บํารุงศาสนา พัฒนาจิตใจ 
เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในจิตใจ 

จั ด กิ จ ก ร ร ม อ น ร ม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ปริวาสกรรม 

เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ตํ าบลตะเคี ยน ได้ ทํ านุ บํ า รุ ง
ศาสนา พัฒนาจิตใจ เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ 

เด็ก  เยาวชนและประชาชนใน ตําบล
ตะเคียนได้ทํานุบํารุงศาสนา พัฒนาจิตใจ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ 

7.เทศน์มหาชาติ เพื่อทํานุบํารุงศาสนา พัฒนา
จิตใจประชาชน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในตําบลตะเคียนได้ร่วมกัน
ทํานุบํ ารุงศาสนา พัฒนา
จิตใจประชาชน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

จั ด กิ จ ก ร ร ม เท ศ น์
มหาชาติประจําปี 

เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ตําบลตะเคียนได้ร่วมกันทํานุ
บํ า รุ งศ าส น า  พั ฒ น าจิ ต ใจ
ประชาชน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

เด็ก  เยาวชนและประชาชนใน ตําบล
ตะเคี ยน ได้ ร่วมกัน ทํ านุ บํ า รุงศาสนา 
พัฒนาจิตใจประชาชน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และความเข้มแข็งของชุมชน 
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5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมท้องถิ่นให้มีความสมานฉันท ์อยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน 
    5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  

ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.กิจกรรมเข้าแถวตามลําดับก่อนหลัง เพื่อให้เด็กรู้จักการเข้าแถว
ตามลําดับ ก่อน-หลัง 
เด็กได้รู้จักการรอคอย 

เด็กรู้จักการเข้าแถว
ตามลําดับ ก่อน-หลัง 
เด็กได้รู้จักการรอคอย 

จัดให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก เป็ น เ ด็ ก ที่ มี
ระเบียบวินัยในการเข้า
แถวตามลําดับ ก่อนหลัง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
เด็กที่มีระเบียบวินัยในการเข้า
แถวตามลําดับ ก่อนหลัง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเด็กที่มี
ระเบียบวินัยในการเข้าแถวตามลําดับ 
ก่อนหลัง 

 
5.2 กลยุทธ์ สง่เสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความปรองดองในท้องถิ่น 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.กิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้เด็กได้ รู้จักและเห็น
ความสําคัญของครู เคารพ 
เชื่อฟังครู มีความกตัญญูต่อ
ครู 
 

เ ด็ ก ไ ด้ รู้ จั ก แ ล ะ เ ห็ น
ความสําคัญของครู เคารพ 
เชื่อฟังครู มีความกตัญญูต่อ
ครู 
 

จัดกิจกรรมให้เด็กไหว้ครู เด็กได้รู้จักและเห็นความสําคัญ
ของครู เคารพ เชื่อฟังครู มี
ความกตัญญูต่อครู 

เด็กได้รู้จักและเห็นความสําคัญของครู 
เคารพ เชื่อฟังครู มีความกตัญญูต่อครู 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมกีฬา 
    7.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.จัดหาอุปกรณ์กีฬาส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตชุมชน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ข อ ง เด็ ก  เย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชนในพื้นที่ และสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ใน พื้น ที่ ได้ รับการพัฒนา
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต แ ล ะ ส ร้ า ง
ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด 

จัดหาและซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา/หมู่ที่ 1-9 

จัดหาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
กีฬา/หมู่ที่ 1-9 เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด 

จัดหาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์กีฬา/หมู่ที่ 
1-9 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด 

2 .แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบล
ตะเคียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ข อ ง เด็ ก  เย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชนในพื้นที่ และสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ใน พื้น ที่ ได้ รับการพัฒนา
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต แ ล ะ ส ร้ า ง
ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด 

สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับตําบล/
ป ระก วด ส่ ว น เชี ย ร์ /
ค่ าใช้ จ่ าย ด้ านรางวั ล
นักกีฬา 

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันต้านยา
เสพติด 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกัน
ต้านยาเสพติด 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  

ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

3.แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนได้เล่นกีฬา 
 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะ
แ ล ะ ใช้ เว ล า ว่ า ง ใ ห้ เป็ น
ประโยชน์ 

จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า
ฟุตบอล  7  คน  ให้กับ
เด็กและเยาวชนในตําบล 

เด็ก เยาวชนและประชาชนได้
เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะและใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาเพื่อ
พัฒนาทักษะและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

4.อบรมทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เพื่ ออบรมทักษะฟุตบอล
ให้กับ เด็กและเยาวชนใน
ตําบล 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้ พัฒนาทักษะด้านกีฬา
แ ล ะ ใช้ เว ล า ว่ า ง ใ ห้ เป็ น
ประโยชน์ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับทักษะการเล่น
ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน 

เด็ก เยาวชนและประชาชนได้
พัฒนาทักษะด้านกีฬาและใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เด็ก เยาวชนและประชาชนได้พัฒนา
ทักษะด้านกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
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8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมทาํนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    8.1 กลยุทธ์ จัดให้มีกิจกรรมรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
ผลการประเมินเชงิคณุภาพและ

ข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน ทีต่ั้งไว้ ผลการดําเนนิงาน 

1.อนุรักษ์ภูมิปัญญาเพาะกล้าเยาชน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้อนุ รักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทําพานบายศรี 
 

เด็ก เยาวชนและประชาชนได้
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชนและประชาชนได้อนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 



 

 

 
บทที3่ 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียน มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของฯ ดังน้ี 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
 
๑.พัฒนาบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย ใหผู้้เรยีน 
มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 
และสมดุลตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.1 สนับสนุน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และ
อาคารสถานที่สําหรับจัดการศึกษาปฐมวัย ตาม
มาตรฐานที่กําหนดอย่างเพียงพอ 
1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหม้ีคณุภาพได้
มาตรฐาน 
1.3 พัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 พัฒนาการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังครูผู้ดูเด็กตาม
ระบบคุณธรรมให้ครบถ้วนเต็มตามกรอบอัตรากําลัง 
1.5 พัฒนาการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังครูผู้ดูเด็กตาม
ระบบคุณธรรมให้ครบถ้วนเต็มตามกรอบอัตรากําลัง 
1.6 พัฒนาคณุภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการรอบด้าน 
สมดุล ตามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมีความ
พร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน 
1.7 ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กให้มีความ
เข้มแข็ง 
1.8 พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา (คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้มีความเข้มแข็งสามารถ
เข้าไปมีบทบาท 
 

 
กองการศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 
๒.พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
และได้มาตรฐาน 
 
 

 
2.1 พัฒนาคณุภาพผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมพัีฒนาการ
รอบด้านสมดุล และมคีวามพร้อมที่จะเข้าศกึษาใน
ระดับประถมศึกษา 

 

 
กองการศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
 
๓.พัฒนาจัดการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความเป็น
เลิศตามอัจฉรยิภาพ และ
สามารถนําความเป็นเลิศน้ัน
ไปประกอบสัมมาชีพได้ 
 
        

 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมตาม
ความต้องการของเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้
มีความรู้     ตลอดจนประสบการณ์ ที่จะนําไปสู่ความ
เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ และสามารถนําไปประกอบ
สัมมาชีพได้ 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดหาแหล่งเรียนรู้และ/
หรือให้ความรู้และประสบการณ์ตามความต้องการของ
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพและสามารถนําไปประกอบสัมมาชีพได้ 
3.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับ
ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ 
หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน 

 
กองการศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 
๔.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 

        

 
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 
กองการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

5.เสริมสร้างสงัคมท้องถิ่นให้
มีความสมานฉนัท์  
อยู่ร่วมกันด้วยความ
ปรองดอง เกิดสันติสุข 
อย่างย่ังยืน 
 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้และประสบการณ์
เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการ
ปกครองท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์และปรองดองในท้องถิ่น 

กองการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

6.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่นที่มี
แหล่งท่องเที่ยว 

 

6.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเทีย่ว จัดการเรียนการสอน
เพ่ือรองรับการส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 
6.2 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่ง
เที่ยวเที่ยว จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

กองการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
7.การพัฒนาส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

7.1 จัดต้ัง/สนับสนุนให้ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนาม
กีฬาและสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอกับประชาชน 
7.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ 

กองการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

8.การส่งเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

8.1 จัดใหม้ีกิจกรรมรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่น 
8.2. จัดทําระบบฐานข้อมูล สารสนเทศทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
กองการศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 



 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 กองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน มีโครงการ/กิจกรรมจําแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา
ของสํานัก/กอง/กองการศึกษาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รวม 5 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์ พัฒนาบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย(0-5 ปี) ให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างรอบด้าน
และสมดุลตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1 กลยุทธ์ สนับสนุน สื่อ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน และ
อาคารสถานที่สําหรับจัดการศึกษา
ปฐมวัย(0-5 ปี) ตามมาตรฐานที่
กําหนดอย่างเพียงพอ 
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย (0-5ปี) ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
   1.3 กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.4 กลยุทธ์ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
  1.5 กลยุทธ์  
  1.6 กลยุทธ์ 
 

 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

1 
 
- 
- 
 

 
 
 
 
 

515,000 
 
 
 
 

60,000 
 
 

5,000 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

1 
 
- 
- 
 

 
 
 
 
 

615,000 
 
 
 
 

160,000 
 
 

5,000 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

1 
 
- 
- 
 

 
 
 
 
 

615,000 
 
 
 
 

190,000 
 
 

- 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

1 
 
- 
- 
 

 
 
 
 
 

615,000 
 
 
 
 

190,000 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

1 
 
- 
- 
 

 
 
 
 
 

615,000 
 
 
 
 

190,000 
 
 

- 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 

40 
 
 

35 
 
 

5 

 
 
 
 
 

2,975,000 
 
 
 
 

790,000 
 
 

10,000 
 
 

170,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รวม 5 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์ พัฒนาบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย(0-5 ปี) ให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างรอบด้าน
และสมดุลตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   1.7 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน
เครือข่ายผู้ดูแลเด็กให้มีความ
แข็งแรง 
   1.8 กลยุทธ์ พัฒนา
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความแข็งแรงสามารถ
เข้าไปมีบทบาท 

 
 
 
 
 

2 
 

3 

 
 
 
 
 

- 
 

85,000 

 
 
 
 
 

2 
 

3 

 
 
 
 
 
- 
 

80,000 
 

 
 
 
 
 

2 
 

3 

 
 
 
 
 
- 
 

80,000 
 

 
 
 
 
 

2 
 

3 

 
 
 
 
 

- 
 

85,000 

 
 
 
 
 

2 
 

3 

 
 
 
 
 
- 
 

80,000 
 

 
 
 
 
 

10 
 

15 

 
 
 
 
 
- 
 

410,000 

รวม 30 715,000 30 910,000 30 935,000 30 890,000 30 905,000 150 4,355,000 
2) ยุทธศาสตร์ การบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากลตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เต็มศักยภาพและได้
มาตรฐาน 
2.1 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้าน
สมดุลและมีความพร้อมที่จะเข้า
ศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2,600,000 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2,600,000 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2,600,000 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2,600,000 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2,600,000 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

13,000,000 

รวม 2 2,600,000 2 2,600,000 2 2,600,000 2 2,600,000 2 2,600,000 10 13,000,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รวม 5 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3)ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เยาวชนและประชาชน
ในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิตสู่
ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ และ
สามารถนําไปประกอบสัมมาชีพได้ 
3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้
มีการจัดการฝึกอบรมตามความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง เย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชนให้มีความรู้ ตลอดจน
ประสบการณ์ที่นําไปสู่ความเป็น
เลิศตามอัจฉริยภาพและสามารถ
นําไปประกอบสัมมาชีพได้ 
3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้
มีการหาแหล่งเรียนรู้และ/หรือให้
ความรู้และประสบการณ์ตามความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง เย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็น
เลิศตามอัจฉริยภาพและสามารถ
นําไปประกอบสัมมาชีพได้ 
3.3 กลยุทธ์  ส่ งเส ริมการส ร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตาม อั ธยาศั ย กั บ ส่ วน ราชการ 
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  ส ถ า น
ประกอบการ หน่วยงานภาคเอกชน
และประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

750,000 
 
 
 
 
 
 

750,000 
 
 
 
 
 
 

750,000 

รวม 10 450,000 10 450,000 10 450,000 10 450,000 10 450,000 50 2,250,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รวม 5 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4)ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น 
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 
 
 

12 

 
 
 

215,000 

 
 
 

12 

 
 
 

615,000 

 
 
 

12 

 
 
 

615,000 

 
 
 

12 

 
 
 

615,000 

 
 
 

12 

 
 
 

615,000 

 
 
 

60 

 
 
 

2,675,000 

รวม 12 215,000 12 615,000 12 615,000 12 615,000 12 615,000 60 2,675,000 
5)ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างสังคม
ท้องถิ่นให้มีความสมานฉันท์ อยู่
ร่วมกันด้วยความปรองดอง เกิด
สันติสุขอย่างยั่งยืน 
5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน
การให้ความรู้แประสบการณ์
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และการปกครอง
ท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น 
5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และความปรองดองใน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวม 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 15 - 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รวม 5 ปี 

จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6)ยุทธศาสตร์ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยว 
6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว จัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

1,000,000 

รวม 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 15 1,000,000 
7)ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมกีฬา 
7.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนา
ให้พลเมืองที่มีคุณภาพ 
7.2 กลยุทธ์ จัดตั้ง สนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน 
ลานกีฬา สนามกีฬาและสถานที่ออกกกําลังที่
เพียงพอกับประชาชน 

 
 

12 
 
 
 

4 

 
 

250,000 
 
 
 

175,000 

 
 

12 
 
 
 

4 

 
 

250,000 
 
 
 

175,000 

 
 

12 
 
 
 

4 

 
 

1,050,000 
 
 
 

175,000 

 
 

12 
 
 
 

4 

 
 

1,050,000 
 
 
 

175,000 

 
 

12 
 
 
 

4 

 
 

1,050,000 
 
 
 

175,000 

 
 

60 
 
 
 

20 

 
 

3,650,000 
 
 
 

875,000 
รวม 16 425,000 16 425,000 16 1,225,000 16 1,225,000 16 1,225,000 80 4,525,000 
8)ยุทธศาสตร์ การส่งเริม ทํานุ บํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
8.1 กลยุทธ์ จัดให้มีกิจกรรมรักษา ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
8.2 กลยุทธ์ การจัดทําฐานข้อมูล สารสนเทศทาง
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 
 

3 
 
 
 

3 

 
 
 

80,000 
 
 
 
- 

 
 
 

3 
 
 
 

3 

 
 
 

80,000 
 
 
 
- 

 
 
 

3 
 
 
 

3 

 
 
 

80,000 
 
 
 
- 

 
 
 

3 
 
 
 

3 

 
 
 

80,000 
 
 
 
- 

 
 
 

3 
 
 
 

3 

 
 
 

80,000 
 
 
 
- 

 
 
 

15 
 
 
 

15 

 
 
 

400,000 
 
 
 
- 

รวม 6 80,000 6 80,000 6 80,000 6 80,000 6 80,000 30 400,000 
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม 
            1)ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย(0-5ปี) ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างรอบคอบและสมดุลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                1.1 กลยุทธ์ สนับสนุน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอาคารสถานที่สําหรับจัดการศึกษาปฐมวัย(0-5 ปี) ตามมาตรฐานที่กําหนดอย่างเพียงพอ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นที่/ตําบลตะเคียน 

5,000 
งบ อบต. 

5,000 
งบ อบต. 

5,000 
งบ อบต. 

5,000 
งบ อบต. 

5,000 
งบ อบต. 

สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
การศึกษาอย่างชัดเจน ถูกต้อง และ
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
2 สนับสนุนโต๊ะเรียนสําหรับเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อพัฒนาโอกาสทาง
การศึกษาและพัฒนาการทาง
ร่างกาย สติปัญญา และสังคม
ของเด็กนักเรียนในหมู่บ้าน
อย่างเหมาสมกับวัยสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา 

โต๊ะเรียนสําหรับเด็ก 
-ศพด.บ้านตะเคียน 
-ศพด.บ้านสกล 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้รับ
การพัฒนาเหมาะสมต่อการ
พัฒนาการทางสติ ปัญญา ร่างกาย 
อารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัย/สร้าง
โอกาสการเรียนรู้ทางการศึกษาแก่
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

3 จัดหาสื่อการเรียน การสอน
สําหรับพัฒนาการเรียน การสอน
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
และประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่/
ตําบลตะเคียน 

150,000
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

150,000
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

เด็กเล็กได้รับการศึกษาที่เหมาะสม 
และสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข และเพิ่ม
บุคลากรที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

4 ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดสภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้สะอาด สวยงาม 
เพียงพอ ตลอดจนเด็กมี
ความสุขกับการปฏิบัติกิจกรรม
ประจําวัน 

ปรับปรุงอาคารเรียน/
ภูมิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีอาคารที่เอื้อต่อการจัด
ประสบการณ์สําหรับเด็ก ภูมิทัศน์ 
สวยงาม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

5 โครงการจัดหาเครื่องเล่นเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

-เพื่อให้เด็กมีเครื่องเล่นเสริม
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 

จัดหาเครื่องเล่นเสริม
พัฒนาการให้กับ ศพด. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

เด็กมีเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการที่
เพียงพอและเหมาะสมตามวัย  

กอง
การศึกษาฯ, 

ศพด. 
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          1.1 กลยุทธ ์สนับสนุน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอาคารสถานที่สําหรับจัดการศึกษาปฐมวัย(0-5 ปี) ตามมาตรฐานที่กําหนดอย่างเพียงพอ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการ จัดห้องเรียน ห้อง
พิเศษ พื้นที่สีเขียว สนามเด็ก
เล่นและสิ่งอํานวยความสะดวก
แก่ผู้เรียน 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
พื้นที่ในส่วนต่างๆ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกอย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนมาสามารถ
เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

จัดพื้นที่ส่วนต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอกับการใช้งาน 

- - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่
ในส่วนต่างๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอกับ
การใช้งาน 

กองการศึกษา
,ศพด 

 

7 โครงการจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียน 

-เพื่อให้ห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อการ
เรียน 

-จัดมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียนอย่างน้อย 3 
มุม 
-ห้องเรียนสะอาด
สวยงาม 

- - - - - -ห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์ให้เด็กได้
เรียนรู้ 
-มีห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
จัดประสบการณ์สําหรับ
เด็ก 

กองการศึกษา
,ศพด 

 

8 โครงการปรับปรุงลานกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตะเคียน 

เพื่อปรับปรุงลานกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน 

ปรับปรุงลานกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตะเคียน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีลานกิจกรรมที่เหมาะสม
ปลอดภัยสําหรับจัด
กิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกล 

เพื่อก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสกล 

ป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสกล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสกล 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน 

เพื่อก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตะเคียน 

ป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตะเคียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตะเคียน 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการปรับปรุงห้องน้ํา -เพื่อให้เด็กมีห้องน้ําที่
เพียงพอต่อความต้องการ
ของเด็ก 
 

-เด็กได้ใช้ห้องน้ําที่
สะดวกไม่ต้องรอ
เข้าคิว 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -เด็กมีห้องน้ําใช้ที่
เพียงพอ 

ศพด. บ้าน
ตะเคียน,ศพด.
บ้านสกล 
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    1.2 กลยุทธ์ พัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวัย (0-5ปี) ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการหนูน้อย
นักวิทยาศาสตร์ 

-เด็กมีทักษะในการสังเกต
เปรียบเทียบ 
-รู้จักขนาด สี และลักษณะ
รูปร่าง 
-เด็กสามารถคิด วิเคราะห์
แก้ไข ปัญหาได้ 
 

-เด็กสามารถบอกได้ว่า
วัสดุที่เห็นมีสี รูปร่าง 
ขนาด ลักษณะ ความ
เหมือน ความต่าง
อย่างไร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -เด็กมีกระบวนการเรียนที่ดีขึ้น 
-มีทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ
จําแนกความเหมือนความต่าง 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน, 
ศพด.บ้านสกล 

 

2 โครงการหนูรักหนังสือ 
(ค่าหนังสือเรียน) 

-เพื่อปลูกฝั่งให้เด็กรักการอ่าน 
-เด็กรู้จักเลือกหนังสือที่ตนเอง
ชอบ 
-เด็กเห็นประโยชน์ของการ
อ่านหนังสือ 
 

-เด็กชอบอ่านหนังสือ 
-เด็กรักหนังสือ และ
ดูแลรักษาหนังสืออย่าง
ดี 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 -บอกชื่อหนังสือเล่มโปรดของตนเอง
ได้ 
-เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาใน
หนังสือได้ 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน,ศพด.

บ้านสกล 
 

3 โครงการหนูน้อยยุคไอที ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี
สําหรับเด็กปฐมวัย 

-เด็กรู้จักสังเกตมากขึ้น 
-เรียนรู้การการใช้
เทคโนโลยี 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 -เด็กสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ได้ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน,ศพด.

บ้านสกล 
 
 

4 โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง -เพื่อจัดให้เด็กไดเรียนรู้นอก
สถานศึกษา เปิดประสบการณ์
สําคัญให้กับเด็ก 
 

-จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
สําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 -เด็กมีสมาธิในการฟัง 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน,ศพด.

บ้านสกล 
 
 

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้คุณธรรม 
จริยธรรม และการสร้างวินัย
ให้กับเด็ก 
 

-เด็กได้เรียนรู้คุณธรรม 
จริยธรรม และมีวินัยต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 
 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย
ต่อตนเองและผู้อื่น 
 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน,ศพด.

บ้านสกล 
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              1.2 กลยุทธ ์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (0-5 ปี) ใหม้คีุณภาพได้มาตรฐาน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการจัดหาอุปกรณ์การ
เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 

-เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย 
 

จัดหาอุปกรณ์การเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กได้มีสื่อทันสมัยและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ได้เรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

ศพด.บ้านตะเคียน
,ศพด.บ้านสกล 

 

7 โครงการสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียนเด็ก
ปฐมวัย 

-เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับ
เด็กในการจัดหาเครื่องแบบ
นักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับเด็กในการจัดหา
เครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ครูสามารถจัด
ประสบการณ์เสริมให้
เด็กและสามารถเสริม
พัฒนาการเด็กโดยเล่น
เกมการศึกษา 

ศพด.บ้านตะเคียน
,ศพด.บ้านสกล 

 

8 โครงการทัศนศึกษานอก
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้เปิดโลกทัศน์ ได้
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

-จัดทัศนศึกษานอก
สถานที่ให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กได้เปิดโลกทัศน์ ได้
เรียนรู้นอกห้องเรียน มี
ประสบการณ์รอบด้าน 

ศพด.บ้านตะเคียน
,ศพด.บ้านสกล 

 
9 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็ก 2-5 
ปี มีพัฒนาการสมวัย ครูผู้ดูแล
เด็กมีความรู้ ทักษะในการดูแล
เด็กถูกต้อง สร้างโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม 

จัดหาโทรทัศน์แอลอีดี 
แบบ สมาร์ททีวี พร้อมชุด
รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมตามแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกําหนด 

- - 30,000 30,000 30,000 เด็ก 2-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย ครู
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ทักษะในการดูแลเด็ก
ถูกต้อง สร้างโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่า
เทียม 

ศพด.บ้านสกล 
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     1.3 กลยุทธ์ พัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

เพื่อให้ได้หลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

มีหลักสูตรที่ตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนดและ
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

- - - - - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นทําให้การจัด
ประสบการณ์สําหรับเด็กมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ศพด.บ้านตะเคียน
,ศพด.บ้านสกล 

 

2 โครงการปรับปรุง
แผนการจัด
ประสบการณ์ 

-เพื่อให้แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนการ
สอนสําหรับเด็กมีคุณภาพ 
-จัดส่งครูผู้ดูเด็กเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดทํา
แผนการจัดประสบการณ์
สําหรับเด็ก 

-ปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์สําหรับเด็กให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

- - - - - บุคลาการมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการนําแผน
ประสบการณ์มาใช้ และ
สามารถปรับปรุงแผนให้
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ศพด.บ้านตะเคียน
,ศพด.บ้านสกล 

 

3 โครงการปลูกผักสวน
ครัวหนูทําได้ 

-เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกผัก 
-เด็กได้เรียนรู้ผักชนิดต่างๆ 
และประโยชน์จากการ
รับประทานผัก 

เด็กทุกคนรู้จักวิธีการปลูกผัก 
เด็กรู้จักผักชนิดต่างๆ และ
ประโยชน์ของการ
รับประทานผัก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -เด็กมีความสามารถคี 
การดูแลเอาใจใส่ผักที่ปลูก 
และรับประทานผักที่มี 

ศพด.บ้านตะเคียน
,ศพด.บ้านสกล 

 

4 โครงการหนูน้อยรักการ
ออม 

-เพื่อให้เด็กรู้จักเก็บออม 
-เพื่อให้เด็กรู้คุณค่าของเงิน 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก
คนเข้าร่วมโครงการหนูน้อย

รักการออม 

- - - - - เด็กรู้จักออมเงินและใช้
จ่ายอย่างประหยัด 

ศพด.บ้านตะเคียน
,ศพด.บ้านสกล 

 
5 โครงการผลิตสื่อของเล่น

จากใบมะพร้าว 
-เด็กได้เรียนรู้การนําใบ
มะพร้าว มาประดิษฐ์เป็นของ
เล่น เช่น ลูกตะกร้อ นก ปลา 
ฯลฯ 
-เด็กได้เรียนรู้จากวัสดุจริงและ
สนุกสนาน 

-เด็กได้เรียนรู้การผลิตสื่อ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-มีสื่อจากใบมะพร้าว 

- - - - - เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและมีความคิด
สร้างสรรค์ 
มีความสนุกสนานเฟลิด 
เพลิน 

ศพด.บ้านตะเคียน
,ศพด.บ้านสกล 
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    1.4 กลยุทธ์ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

-เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสมารถ
สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ 
-เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

50,000 50,000 50,000 - 20,000 บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
การทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองการศึกษฯ, 
ศพด.บ้านตะเคียน
ศพด.บ้านสกล 
 

 

2 โครงการปรับปรุง
แผนการจัด
ประสบการณ์ 

เพื่อให้แผนการจัด
ประสบการณ์การการเรียน
การสอนสําหรับเด็กมีคุณภาพ 
จัดส่งครูผุ้ดูแลเด็กเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดทํา
แผนการจัดประสบการณ์ 

ปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์สําหรับเด็กให้
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

- - - - - บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการนําแผนปป
ระสบการณ์มาใช้และ
สามารถปรับปรุงแผนให้
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษฯ, 
ศพด.บ้านตะเคียน
ศพด.บ้านสกล 
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             1.5 กลยุทธ์ พัฒนาการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กตามระบบคุณธรรมให้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากําลัง 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสรรหาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอกับ
ความต้องการ 

เพื่อสรรหาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กให้
เพียงพอกับความต้องการตาม
สัดส่วนที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด 

สรรหาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กให้
เพียงพอกับความต้องการ
ตามสัดส่วนที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกําหนด 

- - - - - ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
เพียงพอกับความ
ต้องการตามสัดส่วนที่
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด 
ทําให้การจัดการเรียน
การสอนได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ 

กองการศึกษาฯ 
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1.6 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการรอบด้านสมดุล ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  (ผลผลิต

ของโครงการ ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕63 2564 2565 

1 โครงการป้องกัน
เด็กจมน้ํา ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตะเคียน 
 

-เพื่อให้ ครู ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองมีความรู้ 
เกี่ยวกับมาตรการในการ
ป้องกันเด็กจมน้ําและการ
กู้ชีพ/ปฐมพยาบาลอย่าง
ถูกวิธี 
-เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้ําของเด็กอายุ
ต่ํากว่า 5 ปีลดลง 

 ครู ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองมีความรู้ 
เกี่ยวกับมาตรการในการ
ป้องกันเด็กจมน้ําและ
การกู้ชีพ/ปฐมพยาบาล
อย่างถูกวิธีและลดอัตรา
การเสียชีวิตจากการ
จมน้ําของเด็กอายุต่ํา
กว่า 5 ปีลดลง 

- - 13,000 
(งบสปสช.) 

13,000
(งบสปสช.) 

13,000
(งบสปสช.) 

ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง
มีความรู้ เกี่ยวกับมาตรการ
ในการป้องกันเด็กจมน้ําและ
การกู้ชีพ/ปฐมพยาบาลอย่าง
ถูกวิธีและลดอัตราการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําของ
เด็กอายุต่ํากว่า 5 ปีลดลง 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน, 
ศพด.บ้านสกล 

2 กิจกรรมการเข้า
แถวหน้าเสาธง 

- เด็กรู้จักการเข้าแถว
ตามลําดับความสูง เพศ 
ชั้น ทํากิจกรรมหน้าเสาธง
อย่างมีระเบียบ 

เด็กมีระเบียบวินัยในการ
เข้าแถว 

- - - - - เด็กในศูนย์ฯทุกคนเข้าแถว
ทํากิจกรรมหน้าเสาธงได้
อย่างถูกต้องและมีระเบียบ
วินัย 

ศพด. บ้าน
ตะเคียน,ศพด.
บ้านสกล 

3 โครงการคัดแยก
ขยะ ศพด.บ้าน
ตะเคียน 

-เพื่อให้เด็กรู้จักแยก
ประเภทของขยะ 

-เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตะเคียนรู้จัก
แยกประเภทของขยะ 

14,360 
(งบสปสช.) 

14,360 
(งบสปสช.) 

14,360 
(งบสปสช.) 

14,360 
(งบสปสช.) 

14,360 
(งบสปสช.) 

-เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตะเคียนรู้จักแยก
ประเภทของขยะได้ 

ศพด. บ้าน
ตะเคียน,ศพด.
บ้านสกล 

4 โครงการส่งเสริม
สุขอนามัยและ
โภชนาการเด็ก 

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ด้านสุขอนามัยและภาวะ
โภชนาการที่เหมาสมให้ 
กับเด็ก 

-ส่งเสริมการรับประทาน
อาหารที่เหมาะสมกับวัย
เด็ก 
-จัดหาช้อน ส้อมและ
ภาชนะใส่อาหาร 
-จัดซื้อธงโภชนาการ
เพื่อให้ความรู้กับครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -เด็กมีพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีช้อน 
ส้อม และภาชนะใส่อาหารที่
เพียงพอกับเด็ก 
-ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง
มีความรู้เกี่ยวกับการจัด
อาหารตามธงโภชนาการ 

ศพด. บ้าน
ตะเคียน,ศพด.
บ้านสกล 
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1.6 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการรอบด้านสมดุล ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  (ผลผลิตของ

โครงการ ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕63 2564 2565 

5 โครงการส่งเสริม
สุขอนามัยในช่องปาก
ของเด็ก 

เพื่อสร้างพฤติกรรม
ทันตสุขภาพที่
เหมาะสมให้ 
กับเด็ก 

-ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ให้กับเด็ก 
-จัดหาแปรงสีฟัน ยาสีฟันสําหรับ
เด็ก 
-ส่งเสริมการตรวจสุขภาพช่องปาก
ให้กับเด็ก 

- - - - - -เด็กรู้จักเลือกรับประทาน
อาหารที่ที่มีประโยชน์ 
-เด็กได้แปรงฟันอย่างถูกวิธี 
-เด็กมีสุขภาพช่องปากด ี

ศพด. บ้าน
ตะเคียน, 
ศพด.บ้าน
สกล 

6 โครงการเด็กน้อยรัก
สุขภาพ 

-เพื่อฝึกให้เด็กล้างมือ
ก่อน 
รับประทานอาหาร
และ หลังเข้าห้องน้ํา
อย่างถูกวิธี 

-เด็กทุกคนสามารถล้างมือได้อย่าง
ถูกวิธี 
-เด็กมีสุขอนามัยที่ดี 
 

- - - - - -เด็กทุกคนสามารถล้างมือได้ 
อย่างถูกวิธี 
-เด็กมีสุขอนามัยที่ดี 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน, 
ศพด.บ้าน
สกล 

7 โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดเหา 

-เพื่อรักษาสุขอนามัย
ด้านร่างกายให้กับเด็ก 
-เพื่อกําจัดเหาให้เด็ก 

เด็กทุกคนมีสุขอนามัยด้านร่างกาย
ที่ดี 

- - - - - -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด
เหาทุกคน 
-เด็กรู้จักดูแลรักษาร่างกายให้
สะอาดอยู่เสมอ 
-เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย
และการเรียนรู้ดีขึ้น เนื่องจากไม่
มีเหามารบกวน 

ศพด. บ้าน
ตะเคียน 
ศพด.บา้น
สกล 

8 โครงการเด็กน้อยรัก
สุขภาพ 

-เพื่อฝึกให้เด็กล้างมือ
ก่อน 
รับประทานอาหาร
และ หลังเข้าห้องน้ํา
อย่างถูกวิธี 

-เด็กทุกคนสามารถล้างมือได้อย่าง
ถูกวิธี 
-เด็กมีสุขอนามัยที่ดี 
 

- - - -  -เด็กทุกคนสามารถล้างมือได้ 
อย่างถูกวิธี 
-เด็กมีสุขอนามัยที่ดี 

ศพด.บ้าน
สกล 
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1.6 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการรอบด้านสมดุล ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  (ผลผลิต

ของโครงการ ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕63 2564 2565 

9 โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดเหา 

-เพื่อรักษาสุขอนามัย
ด้านร่างกายให้กับเด็ก 
-เพื่อกําจัดเหาให้เด็ก 

เด็กทุกคนมีสุขอนามัย
ด้านร่างกายที่ดี 

- - - -  -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดเหาทุกคน 
-เด็กรู้จักดูแลรักษาร่างกาย
ให้สะอาดอยู่เสมอ 
-เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย
และการเรียนรู้ดีขึ้น 
เนื่องจากไม่มีเหามารบกวน 

ศพด. บ้านสกล  

10 โครงการหนูน้อย
รักความซื่อสัตย์ 

-เด็กมีความซื่อสัตย์ไม่
หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้
รับอนุญาต 
-เด็กรู้จักความหมายของ
คําว่าซื่อสัตย์ 

-เด็กทุกคนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกคนมี
ความซื่อสัตย์ 
-เมื่อเด็กเก็บของได้
นํามาส่งครูเพื่อคืน
เจ้าของ 

- - - - - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความซื่อสัตย์ 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 

11 โครงการ หนูน้อย
มารยาทงาม 
 
 
 

- เพื่อให้เด็กปฏิบัติตนต่อ
บุคคลในสังคมได้อย่าง
ถูกต้อง 
- เพื่อให้เด็กรู้จักการไหว้ 
สวัสดี ขอบคุณ การ
กราบ/ไหว้ผู้ใหญ่  
การกราบ/ไหว้พระ 

- เด็กทุกคนรู้จักทํา
ความเคารพโดยการไหว้ 
-เด็กรู้จักวิธีที่ถูกต้องใน
การกราบผู้ใหญ่ กราบ
พระ 
 

- - - - - - เด็กมีกระบวน การเรียนที่
ดีขึ้น 
- มีทักษะการสังเกตเปรียบ 
เทียบ จําแนกความเหมือน
ความต่าง 

ศพด. บ้าน
ตะเคียน 
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1.6 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการรอบด้านสมดุล ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  (ผลผลิต

ของโครงการ ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕63 2564 2565 

1 กิจกรรม
คอมพิวเตอร์น่ารู้ 

-เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก
สามารถนําโปรแกรม  
Microsoft  Office  มา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
-เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การ
ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ครูผู้ดูแลเด็กใช้
โปรแกรม  Microsoft  
Office  เป็นทุกคน 
 

- - - - - เด็กได้มีสื่อที่ทันสมัยและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ศพด. บ้านสกล 

2 โครงการจัดทําเกม
การศึกษา 

- เพื่อผลิตเกมการศึกษา
สําหรับเด็ก 

-  มีเกมการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น 

- - -   -  มีเกมการศึกษาครบทุก
หน่วยการเรียน 

ศพด. บ้านสกล 
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         1.7 กลยุทธ ์ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายผู้ดูแลเด็กให้มีความแขง็แรง 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการ ปฐมนิเทศ
และประชุม
ผู้ปกครอง 

-เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และความคิดเห็นระหว่าง
กัน 
-เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง 

ปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองอย่างน้อยเทอม
ละ 2 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน 
-เกิดความเข้าใจอัน
ดีระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง 
 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน,ศพด.

บ้านสกล 
 
 

2 โครงการเยี่ยมบ้าน -เพื่อให้ทราบถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของเด็ก และเกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู กับ
เด็กและผู้ปกครอง 

-ครูประจําชั้นออกเยี่ยม
บ้านเด็กทุกคน 

- - - - - ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัว
เด็กเมื่ออยู่ที่บ้าน 
-รับทราบข้อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล 
-มีความใกล้ชิดกับ
เด็ก และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครอง 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 
ศพด.บ้านสกล 

 
 

3 โครงการร่วมด้วย
ช่วยกันรักศพด.
(ช่วยกันทําความ
สะอาด ปรับปรุง
บริบท ศพด. ในวัน
สําคัญ) 

เพื่อให้เด็ก ครูและผู้ปกครอง
ร่วมกันทําความสะอาด ปรับปรุง
บริบทภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
บริบทที่สวยงาม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
บริบทที่สวยงาม 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 
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1.7 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายผู้ดูแลเด็กให้มีความแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  (ผลผลิต

ของโครงการ ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕63 2564 2565 

4 โครงการให้บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อให้บริการข้อมูล
สารสนเทศกับผู้ปกครอง
เด็กและประชาชนทั่วไป 

-จัดทําข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์และ
ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศตลอดปี
การศึกษา 

- - -   ผู้ปกครอง ประชาชน
ทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ข่าวสารและข้อมูล
สารสนเทศของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 
ศพด.บ้านสกล 
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1.8 กลยุทธ์ พัฒนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มคีวามเข้มแข็งสามารถเข้าไปมีบทบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2665 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชุม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
-เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วม
ในการประเมิน ติดตามและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 2 ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 - 5,000 คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

2 โครงการศึกษาดูงาน
มหกรรมการศึกษา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้
ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น 
 

จัดกิจกรรมทัศน์ศึกษาดูงานกับ
ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กบุคลากรทาง
การศึกษาและคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ปีละ 1 ครั้ง 

80,000 80,000 80,000 - 80,000 บุคลากรทางการ
ศึกษา 
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้ศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น 

กองการศึกษา 
 
 

3 วันขึ้นปีใหม่ เด็กได้รู้จักความเป็นมาของ
วันปีใหม่ เด็กและผู้ปกครอง
ได้ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่ - - - - 
 

- เด็กและผู้ปกครองได้
สนุกสนานรื่นเริงใน
วันขึ้นปีใหม่ 

ศพด. 
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แนวทางที่ 1.9 การพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และบริบทให้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์สําหรับเด็ก 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  (ผลผลิตของ

โครงการ ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕63 2564 2565 

1 โครงการจัด
บรรยากาศใน
ห้องเรียน 

-เพื่อให้ห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
-เพื่อให้ห้องเรียนมีสื่อ
การจัดประสบการณ์ 

-จัดมุมเสริมประสบการณ์
อย่างน้อย 
5 มุม  
-จัดห้องเรียนให้พร้อมกับการ
เสริมประสบการณ์ให้กับเด็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ในห้องเรียนมีมุมเสริม
ประสบการณ์สําหรับเด็ก
อย่างน้อย 5 มุม 
-มีห้องเรียนที่พร้อมจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก 

ศพด. บ้าน
ตะเคียน 

2 โครงการพื้นที่สีเขียว 
เกี่ยวก้อยดูแล 

-เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับเพื่อ
ความสวยงาม โดยครูและเด็ก
รับผิดชอบดูแลร่วมกัน 
-นําไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีพื้นที่
สีเขียว ร่มรื่น และเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 

ศพด. บ้าน
ตะเคียน 

๓ โครงการปรับปรุง
ห้องน้ํา 

-เพื่อให้เด็กมีห้องน้ําที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของเด็ก 
 

-เด็กได้ใช้ห้องน้ําที่สะดวกไม่
ต้องรอเข้าคิว 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -เด็กมีห้องน้ําใช้ที่เพียงพอ ศพด. บ้าน
ตะเคียน 
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2) ยุทธศาสตร์ การบรหิารจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานใหม้ีคณุภาพได้มาตรฐานสากลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหผู้้เรียนได้เรียนรูเ้ต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน 
     2.1 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้านสมดุล และมีความพร้อมทีจ่ะเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอาหาร
กลางวัน 

-เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่ถูก
หลักอนามัยและครบ 5 
หมู่ 
-เพื่อให้เด็กมีโภชนาการ
ที่ดีสมวัย 

เด็กทุกคนได้รับประทาน
อาหารอย่างเพียงพอ ถูก
สุขอนามัยและครบ 5 หมู่ 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
มีพัฒนาการสมวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

2 โครงการอาหารเสริม
(นม)โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางร่างกายและ
โภชนาการที่ดีให้กับเด็ก 

เด็กทุกคนได้รับอาหารเสริม
(นม) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
มีพัฒนาการสมวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
3 โครงการคุณสะอาด -เพื่อให้เด็กมีนิสัยรัก

ความสะอาด 
-เพื่อให้เด็กมีระเบียบ
วินัย  เด็กมีสุขอนามัยที่
ดี มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
เพื่อให้บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสะอาด
ปลอดภัย 

-ฝึกให้เด็กรู้จักรักษาความ
สะอาดของร่างกาย การเข้า
แถว และระเบียบวินัย 
-เด็กรู้จักดูแลความสะอาด
ของห้องเรียนและบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - - -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สะอาด สวยงามและ
ปลอดภัย 
-เด็กมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

ศพด.บ้านสกล 

4 โครงการหนูน้อยรวม
ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เด็กรู้จักรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - - -เด็กทุกคนรู้จัก
รักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีบริบทที่สวยงาม
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ศพด.บ้านสกล 
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3) ยุทธศาสตร์การจัดการศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั ใหเ้ยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นไดเ้รียนรูต้ลอดชวีิตสู่ความเปน็เลศิตามอัจฉรยิภาพ และสามารถนําไป
ประกอบสัมมาชพีได ้
     3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ที่นําไปสู่ความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพและสามารถนําไปประกอบสัมมาชีพได้ 
 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ตําบลตะเคียน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
ตําบลบ้านเกิดของตนเอง มี
จิตสํานึกที่ดี รักถิ่นฐานบ้านเกิด
ของตนเอง 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชน
ตําบลตะเคียนและศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ตามสถานที่จริง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ความรู้แหล่งเรียนรู้ 
และประวัติความเป็นมา
ของหมู่บ้านตนเอง 
สํานึกรักบ้านเกิด 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

2 ส่งเสริมภูมิปัญญาด้าน
ดนตรี ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีด้านดนตรีพื้นบ้าน 
และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป 

จัดหาเครื่องดนตรีพื้นบ้านให้กับ
กลุ่มดนตรีผู้สูงอายุ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มดนตรีพื้นบ้านมี
เครื่องดนตรีสําหรับ
แสดงและสอนให้กับ
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

3 โครงการฝึกอบรมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

เพื่อให้เยาวชน และประชาชน
เรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 
1.โครงการฝึกสอนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารบการอบรมมี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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         3.2 กลยุทธ ์ส่งเสริม สนับสนุนให้มกีารหาแหล่งเรียนรู้และ/หรือให้ความรู้และประสบการณ์ตามความต้องการของเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพ และสามารถนําไปประกอบสัมมาชีพได้ 
                
 

 
           
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชน 

เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชน 

ก่อสร้างห้องเรียน ICT จํานวน 
1.ห้องความจุคอมพิวเตอร์ 21 
เครื่อง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีห้องเรียน ICT สําหรับ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
2 พัฒนาแหล่งค้นหา

เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี 
ค่านิยมที่เหมาะสมกับวัย และ
พัฒนาความรู้แก่เด็ก และ
เยาวชน 

จัดหาครุภัณฑ์ หนังสือเอกสาร และ
ชั้นวางหนังสือให้กับศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน นักเรียน
ได้รับโอกาส และ
คุณภาพการเรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้านอก
ห้องเรียน มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดีต่อการศึกษา
ค้นคว้าและรักการอ่าน 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

3 โครงการธนาคาร
ขยะ 

เพื่อให้เด็กรู้จักคัดแยกขยะ 
และประโยชน์จากขยะ 

เด็กรู้จักการคัดแยกขยะและ
เก็บขยะที่สามารถนําไปขาย
หรือรีไซเคิลได้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถคัดแยกขยะ
ที่มีประโยชน์และ
สามารถนําไปรี
ไซเคิลได้ 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 
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 3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ  
                 หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปฐมนิเทศ
ประชุมผู้ปกครอง 

-เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และความคิดเห็น
ระหว่างกัน 
-เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และผู้ปกครอง 

จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อย เทอมละ 2 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ผู้ปกครองได้รับความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน 
-เกิดความเข้าใจอันดี 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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4) ยุทธศาสตรพ์ฒันาคณุธรรม จริยธรรมใหแ้ก่เดก็ เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
    4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 วันเด็กแห่งชาติ เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาการทางร่างกาย 
สติปัญญาและสังคมของเด็ก
อย่างเหมาะสมกับวัยสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา 

จัดซื้อของขวัญ เงินรางวัลมอบให้
เด็ก/โรงเรียนในพื้นที่/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

เด็กได้ร่วมกิจกรรมงาน
วันเด็กและสามารถดํา
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
ตลอดจนมีความรู้ ความ
สมารถในการสร้าง
ประโยชน์และพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

2 วันแม่แห่งชาติ เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษา 
และพัฒนาการทางร่างกาย 
สติปัญญาและสังคมของเด็ก
อย่างเหมาะสมกับวัยสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา 

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

เด็กได้ร่วมกิจกรรมวัน
แม่ และสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
ตลอดจนมีความรู้ 
ความสามารถในการ
สร้างประโยชน์และ
พัฒนาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

3 ปฏิบัติธรรมพลังแผ่นดิน
ขจัดสิ้นยาเสพติด 

เพื่อทํานุบํารุงศาสนา กล่อม
เกลาจิตใจ และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 

จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมโดย
กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานส่วน
ตําบล คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนใน
ตําบลตะเคียนจํานวน 300 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี 
ได้พัฒนากาย จิต มี
ภูมิคุ้มกันและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการอบรมและ
อนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาและวัน
อาสาฬหบูชา 

1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี
ของท้องถิ่น 
2.ให้เด็กเยาวชนและประชาชน
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมความสามัคคีของคน
ในชุมชน 

1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของวัน
เข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 
2.จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
3.จัดนิทรรศการประวัติวัน
เข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 
และขบวนแห่เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีท้องถิ่น 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ 
ประเพณีของท้องถิ่น 
2.เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความสามัคคี
ของคนในชุมชน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

5 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
และ ปริวาสกรรม 

เพื่อทํานุบํารุงศาสนาพัฒนา
จิตใจ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในจิตใจ 

จัดกิจกรรมอนรมคุณธรรม
จริยธรรมและปริวาสกรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีส่วนร่วมสืบ
สานประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น มีจิตใจแจ่มใส และ
ได้ร่วมจรรโลง
พระพุทธศาสนา 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

6 เทศน์มหาชาติ เพื่อทํานุบํารุงศาสนา พัฒนา
จิตใจประชาชน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติประจําปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีส่วนร่วมสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และอนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
7 วันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี

ลอยกระทง 
จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
ประจําปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีส่วนร่วมสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และอนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
8 โครงการจัดงานประเพณี

แห่เทียนพรรษา 
1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี
ของท้องถิ่น 
2.ให้เด็กเยาวชนและประชาชน
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมความสามัคคีของคน
ในชุมชน 

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีแห่
เทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพร
ราเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 
2.จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ 
ประเพณีของท้องถิ่น 
2.เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

9 จัดงานแห่เทียนเชื่อม
สัมพันธไมตรีไทย -
กัมพูชา 

เพื่อเสริมสร้างและสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
กาบเชิงเพื่อจัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนมีส่วนร่วมสืบ
สานประเพณีอันดีงาน
ของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
10 โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยม 12 ประการ 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่องค่านิยมหลัก 12 ประการได้
และสามารถนําไปปฏิบัติได้ทุกคน 

- - - - - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่องค่านิยมหลัก 
12 ประการได้ และ
สามารถนําไปปฏิบตัิได้
ทุกคน 

ศพด. 
 

11 โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
(มาฆบูชา วิสาขบูชาและ
วันอาสาฬหบูชา) 

-เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาและรู้จักวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 

- - - - - เด็กทุกคนมีจิตใจที่ดี
งาม อ่อนโยนสุภาพ
เรียบร้อยและรู้จักเข้า
วัดทําบุญตักบาตร 

ศพด. 

12 โครงการสวมชุดผ้า
พื้นเมืองในวันศุกร์ 

-เพื่ออนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้า
พื้นเมืองประจําถิ่น 
-เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
การแต่งกายของไทย 
 

เด็กทุกคนสวมชุดผ้าพื้นเมืองในวัน
ศุกร์ 

- - - - - เด็กทุกคนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์การสวมชุดผ้า
พื้นเมืองในวันศุกร์ 

ศพด. 
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5) ยุทธศาสตร์เสริมสรา้งสังคมท้องถิ่นใหม้ีความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกนัด้วยความปรองดอง เกดิสนัติสุขอย่างยั่งยืน 
    5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
 

 
 
 
 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความปรองดองในท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 กิจกรรมการเข้าแถวหน้า
เสาธง 

-เด็กรู้จักการเข้าแถวตามลําดับ
ความสูง เพศ ชั้น ทํากิจกรรม
หน้าเสาธง อย่างมีระเบียบ 
 

จัดให้เด็กมีระเบียบวินัยในการเข้า
แถว 

- - - - - เด็กศูนย์ฯทุกคนเข้าแถว
ทํากิจกรรมหน้าเสาธง
ได้อย่างถูกต้องและมี
ระเบียบวินัย 

ศพด. 
 
 

2 กิจกรรมการเข้าแถว
ตามลําดับก่อนหลัง 

-เด็กรู้จักการเข้าแถวตามลําดับ 
ก่อน-หลัง 
-เด็กได้รู้จักการรอคอย 

จัดให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
เด็กที่มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว
ตามลําดับ ก่อนหลัง 

- - - - - -เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รู้จักเข้าแถวตามลําดับ
ก่อน-หลัง 
-เด็กรู้จักการรอคอย 
 

ศพด. 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เด็กได้รู้จักและเห็นความสําคัญ
ของครู เคารพ เชื่อฟังครู มี
ความกตัญญูต่อครู 
 

จัดกิจกรรมให้เด็กไหว้ครู - - - - - เด็กเห็นความสําคัญของ
ครู เคารพเชื่อฟังครู 

ศพด. 
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6) ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนบัสนนุให้มีการจัดการศกึษาเพื่อรองรบัการท่องเที่ยวใหแ้กเ่ดก็ เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นมีแหลง่ท่องเทีย่ว 
     6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเทีย่ว จัดการศึกษาเพื่อรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรับปรุง 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ตําบล 

เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ 

1.ปรับปรุงภูมิทัศนแ์หล่งเรียนรู้ใน
ตําบลเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีแหล่งเรียนรู้ในตําบลที่
สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ได้ 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เขื่อนตาเกาว์ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวน
ดอกไม้ ป้ายตอนรับ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ รวมทั้ง
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนในตําบล 
 

1.จัดทําป้ายต้อนรับ 
2.จัดสวนหย่อม สวนไม้ดอกไม้
ประดับ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนที่
สวยงาม 

กองการศึกษาฯ 
 

3 อุดหนุนโครงการปั่นวัน
เดียวเที่ยวกาบเชิง 

เพื่อส่งเสริมให้คนหันมาออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 

จัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว
ตามชุมชนต่างในเขตอําเภอกาบเชิง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชามีสุขภาพที่ดีขึ้น
และได้ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
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 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมกีฬา 
      7.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
(กิจกรรมก่อสร้างลาน
กีฬา/สนามกีฬา) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสใน
เขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มี
โอกาสเล่นกีฬา และใช้กีฬาเป็น
สื่อในการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ก่อสร้างพื้นหญ้าสนามฟุตบอล 
 7 คน ขนาด 70 X 50 เมตร 
จํานวน 1 แห่ง 

- - 800,000 800,000 800,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียงได้มี
โอกาสเล่นกีฬา และใช้
กีฬาเป็นสื่อในการ
เสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 
 
 

2 สนับสนุนการส่งตัว
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาทุกระดับ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสร้างภูมิคุ้มกันต้านยา
เสพติด 

สนับสนุนทุนและอํานวยความ
สะดวกในการส่งตัวนักกีฬา
แข่งขันกีฬาทุกระดับ/หมู่ที่ 1-9 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

เยาวชน ประชาชนใช้
เวลาว่างเปน็ประโยชน์
ในการเล่นกีฬาห่างไกล
ยาเสพติดและสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
ปราศจากโรค 
 

กองการศึกษาฯ 
 

.3 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
ตะเคียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสร้างภูมิคุ้มกันต้านยา
เสพติด 

สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
ระดับตําบล/ประกวดส่วนเชียร์/
ค่าใช้จ่ายด้านรางวัลนักกีฬา 

150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

เยาวชน ประชาชนใช้
เวลาว่างเป็นประโยชน์
ในการเล่นกีฬาห่างไกล
ยาเสพติด และสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
ปราศจากโรค 
 

กองการศึกษาฯ 
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7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมกีฬา 
      7.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 

 

 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
สีเด็ก ศพด. 

-เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
กีฬาให้กับเด็ก 
-เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
-เพื่อให้เด็ก ครูและ
ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยให้ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมด้วย 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
เด็ก ครูและผู้ปกครองมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 

5 โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านกีฬา
สําหรับเด็ก 

-เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
กีฬาให้กับเด็ก 
-เพื่อให้เด็กได้รู้จักชนิดของ
กีฬาประเภทต่างๆ 
-เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานการ
เล่นกีฬา 

จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการ
เล่น โดยครูเป็นผู้จัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กได้
เล่นกีฬาชนิดต่างๆ 

- - - - - เด็กมีทักษะการเล่นกีฬา 
ได้รู้จักกีฬาชนิดต่างๆและ
มีพื้นฐานการเล่นกีฬา 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 

6 โครงการการละเล่น
พื้นบ้านไทย ( งูกิน
หาง, มอญซ่อนผ้า, ตี่
จับ, ลิงกินใบไม้ ) 

-เพื่อให้เด็กได้ออกกําลัง
กาย และสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน 
-เพื่อให้เด็กรู้จักการละเล่น
พื้นบ้าน 

จัดให้เด็กได้เล่นการละเล่น
พื้นบ้านชนิดต่างๆ โดยครู
เป็นผู้นําและควบคุมดูแล 

- - - - - เด็กได้สนุกสนาน
เพลิดเพลิน และได้รู้จัก
การละเล่นพื้นบ้าน มี
พัฒนาการด้านร่างกาย 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 
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7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมกีฬา 
      7.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการกะลาพา
เพลิน 

-เพื่อให้เด็กได้รู้จัก
กะลามะพร้าว 
-เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การ
ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษ
วัสดุ 
-เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการ
เล่น  กฎ กติกาการเล่น 
และการแบ่งปัน 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

-ประดิษฐ์เครื่องเล่นกะลาพา
เพลิน โดยให้เด็กได้เรียนรู้
การทํา  
-เด็กได้ลองเล่นเดินกะลาพา
เพลิน 

- - - - - -เด็กรู้จักกะลามะพร้าว 
-เด็กได้เรียนรู้วิธีการเล่น 
กฎ กติกาการเล่นและ
แบ่งปัน 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 

8 โครงการฮูลาฮูป
หรรษา 

-เพื่อให้เด็กได้ออกกําลัง
กาย 
-เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการ
เล่นและมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ให้เด็กออกกําลังกายโดยการ
เล่นฮูลาฮูป 

5,000 5,000 5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

-เด็กมีทักษะการเล่นฮู
ลาฮูป 
-เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
-เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่ดี 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 

9 โครงการทดสอบ
ความแม่นยํา(โยน
บอลลงตะกร้า) 

-เพื่อให้เด็กได้ออกกําลัง
กาย 
-เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการ
เล่นและมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ให้เด็กเรียนรู้การเล่นโยน
บอลลงตะกร้าโดยครูเป็น
ผู้นําและควบคุมดูแล 

- - - - - -เด็กมีทักษะการเล่นโยน
บอลลงตะกร้า 
เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
-เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่ดี 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 
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7.2 กลยุทธ์ จัดตั้ง สนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬาและสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอกับประชาชน 
 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 

จัดตั้งชมรมกีฬาตําบล
ตะเคียน 

1.เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
คนในตําบล 
2.เพื่อจัดตั้งชมรมกีฬาตําบล
ตะเคียน 
3.เพื่อส่งเสริมกีฬาการเล่นกีฬา
ของคนในตําบลตามความถนัด
และสนใจ 

1.จัดตั้งชมรมกีฬาตําบลตะเคียน 
2.จัดเก็บข้อมูลการเล่นกีฬาของคน
ในตําบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.อปท.มีข้อมูลการเล่น
กีฬาของประชาชนใน
ตําบลตะเคียน 
2.มีชมรมกีฬาประจํา
ตําบล 

กองการศึกษาฯ 
 
 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะเพื่อเป็น
สถานที่พักผ่อน และ
ออกกําลังกาย 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อน และออกกําลังกาย 

1.ปรับปรุงภูมิทัศนส์วนสาธารณะ
หนองน้ําตะเคียน 
2.จัดทําสนาม ลานกีฬาเพื่อเป็น
สถานที่ออกกําลังกาย 

100,000 100,000 100,000 10,000 10,000 มีสวนสาธารณะเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
และที่ออกกําลังกาย 

กองการศึกษาฯ 
 

3 จัดตั้งศูนย์เยาวชนตําบล
ตะเคียน 

เพื่อจัดตั้งศูนย์เยาวชนตําบล
ตะเคียน 

จัดตั้งศูนย์เยาวชนตําบลตะเคียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีศูนย์เยาวชนตําบล
ตะเคียนเป็นแหล่งขอ้มูล
การเชื่อมโยงเครือข่าย
เยาวชน และข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับเยาวชน 

กองการศึกษาฯ 
 

4 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอกาบเชิง 
ตามโครงการกีฬาเชื่อม
สัมพันธไมตรีต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ และสร้างภูมิคุ้มกันต้านยา
เสพติด 

สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดอําเภอกาบเชิง 

35,000 
งบ อบต. 

35,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

เยาวชน ประชาชนใช้
เวลาว่างเป็นประโยชน์ใน
การเล่นกีฬาห่างไกลยา
เสพตดิและสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
ปราศจากโรค 
 

กองการศึกษาฯ 
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7.2 กลยุทธ์ จัดตั้ง สนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬาและสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอกับประชาชน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการเครื่องเล่น
สนามปลอดภัย 

-เพื่อปรับปรุงเครื่องเล่น
สนามให้มีความปลอดภัย
สําหรับเด็ก 
 

เพื่อให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างปลอดภัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กมีเครื่องเล่นสนาม
ที่ปลอดภัย และ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางร่ายกายที่ดี
สําหรับเด็ก 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 

6 โครงการสนามหญ้า
พาเพลิน 

-เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
สําหรับเด็ก 

ปลูกหญ้า และไม้ดอกไม้
ประดับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กมีแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 

7 โครงการสวนสวย
ด้วยมือเรา 

-เพื่อปรับปรุงบริบทและ
พื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กให้สวยงาม 
-เพื่อให้เด็กรักธรรมชาติ
และดูแลความสวยงามของ
ธรรมชาติ 

-จัดตกแต่งสวนไม้ดอกไม้
ประดับให้สวยงาม 
-เด็กเรียนรู้วิธีการดูแลสวนรด
น้ํา พรวนดิน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
บริบทที่สวยงามเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
-เด็กมีจิตใจที่อ่อนโยน 
รักธรรมชาติ 

ศพด.บ้าน
ตะเคียน 
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 8) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมทาํนบุาํรุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารตีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
      8.1 กลยุทธ์ จัดให้มีกิจกรรมรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ภูมปิัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 

 
 

 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาเพาะกล้าเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน 
และประชาชนได้อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทํา
บายศรี 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ ประเพณีอันดี
งานของท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
 

2 โครงการจัดงานเทศน์
มหาชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีเทศน์
มหาชาติ 
 

จัดงานเทศน์มหาชาติปีละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 
 

กองการศึกษาฯ 
 

3 โครงการแซนโฏนตาบูชา
บรรพบุรุษ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีแซน
โฏนตาบูชาบรรพบุรุษ 
 

จัดงานแซนโฏนตาบูชาบรรพ
บุรุษ 
ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 
 

กองการศึกษาฯ 
 

4 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ แสดงความเคารพ
ต่อผู้สูงอายุ 
 

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ปีละ 1 ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 
 

กองการศึกษาฯ 
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8.2 กลยุทธ์ จัดทําระบบฐานข้อมูล สารสนเทศทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดทําฐานข้อมูลวัด 
สํานักสงฆ์ในเขตตําบล
ตะเคียน 
 

เพื่อจัดทําฐานข้อมูลวัด สํานัก
สงฆ์ในเขตตําบลตะเคียน 

จัดเก็บข้อมูลวัด สํานักสงฆ์ในเขต
ตําบลตะเคียน ประวัติการจัดตั้ง 

- - - - - มีฐานข้อมูลวัด สํานักสงฆ์ใน
เขตตําบลตะเคียน 

กองการศึกษาฯ 
 
 

2 จัดทําข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน 

เพื่อทําข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น สํารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
จัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตําบลตะเคียน 
 

- - - - - ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปราชญ์ชาวบ้าน 

กองการศึกษาฯ 
 

3 จัดทําข้อมูลประวัติการ
จัดตั้งตําบลตะเคียน 

เพื่อจัดทําข้อมูลประวัติการ
จัดตั้งตําบลตะเคียน 

การเก็บข้อมูลประวัติการจัดตั้ง
ตําบลตะเคียนจากผู้ปกครองตําบล
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และจัดทํา
ข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 

- - - - - ข้อมูลประวัติการจัดตั้งตําบล
ตะเคียน 

กองการศึกษาฯ 
 



 

 

บทที่ 5 
การตดิตามและประเมินผลการนาํแผนพฒันาการศกึษาสีป่ีไปสูก่ารปฏบิตั ิ

5.1คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการนําแผนพฒันาการศกึษาสีป่ีไปสูก่ารปฏบิตั ิ
  คณะกรรมการการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  1.นายยงยุทธ  หอมเนียม   ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
  2.นายสุรสิทธ์ิ วงษ์เจริญ ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 
  3.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน   กรรมการ 
  4.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน   กรรมการ 
  5.หัวหน้าสํานักปลัด    กรรมการ 
  6.ผู้อํานวยการกองช่าง    กรรมการ 
  7.ผู้อํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
  8.กํานันตําบลตะเคียน    กรรมการ 
  9.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน   กรรมการ 
  10.ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน   กรรมการ 
  11.ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสกล    กรรมการ 
  12.ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ กรรมการ 
  13.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตะเคียน กรรมการ 
  14.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสกล กรรมการ 
  15.ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กรรมการ/เลขานุการ 
 

  ทั้งน้ีให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
  1.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
  2.ดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
  3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละงบประมาณละ 
1 ครั้ง ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  4.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงามตามที่เห็นสมควร 

5.2 วิธีการตดิตามและประเมินผลการนําแผนพฒันาการศกึษาสีป่ีไปสู่การปฏบิตั ิ
  เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทําการ
ประเมินผลสําเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ ทั้งน้ี ควรประเมินผลทั้ง
ระบบกล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการท่ีใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึง
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น สําหรับนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ การกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

5.3 ห้วงเวลาในการตดิตามและประเมินผลการนําแผนพฒันาการศกึษาสีป่ีไปสูก่ารปฏบิตั ิ
  ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ กําหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและ
ข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลตะเคียน 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพฒันาการศกึษา (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

  อาศัยอํานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  และเพ่ือให้การบริหารงานด้านการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําแผนพัฒนาการศึกษาไปใช้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนจึง
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) โดยให้มีผล ณ วันประกาศเป็นต้นไป  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
           ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกันยายน  พ.ศ.2562   
 
 
 
 
 
                                                            (นายทองคํา  เฉลิมรัมย์) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน 
 
 
 
 
 


