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บทที่ 1 
บทนำ 

------------------------------------------------- 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  ได้รวบรวมปัญหาที่ต้องการ

ดำเนินการแก้ไข  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ได้จัดทำกลุ่มข้อมูลปัญหา/ความต้องการพัฒนาและกำหนดประเด็นการพัฒนาขึ้น  เพ่ือครอบคลุมทุกด้านของการ
พัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการศึกษาและความรู้ทางด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และ     ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น    ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคลากร    ส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ส่งเสริมพัฒนาการและ
อนามัยเด็ก  รวมทั้ง การพัฒนาด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละด้านความปลอดภัย  ด้าน
วิชาการและกิจกรรมหลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน  ซึ่งเป็นมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อันเป็นกรอบดำเนินการที่นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา  กำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา   เพ่ือให้เกิดภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ 

 
 

1.1 วิสัยทัศน์ 
       “พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน   อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา   สร้างนักกีฬาให้แข็งแกร่ง” 
 

1.2  พันธกิจ  
     พันธกิจที่ 1   พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 2   ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พันธกิจที ่3   ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการในชุมชนแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
          พันธกิจที่  4   ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ 
  

 1.3 เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ 

(Goals) 
ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

เป้าหมาย (Targets)   
ปี 61-6๕ 61 62 63 64 ๖๕ 

1. การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรม
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน  

๔๕  โครงการ 100 % 
 

  

25 % 
 
  

25% 
  

25% 25% 25% 

2.   การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรม
ด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๕  โครงการ  
80 % 

 
20 % 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

3. ส่งเสริมพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการใน
ชุมชน 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรม
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการในชุมชน 

๘  โครงการ  
80 % 

 
20 % 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

4. การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชน 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรม
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กและเยาวชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓  โครงการ  
80% 

 
20 % 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๑ 

๑. ตัวช้ีวัด :  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

๒. ขอบเขตความหมาย : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  หมายความว่า การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ

ดำรงชีวิตในท้องถิ่น  พัฒนาส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา  เยาวชน  และประชาชน การส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยแก่เด็กนักเรียน ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ  การศึกษา และกาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 

๓. หน่วยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม  

๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : มีจำนวนกิจกรรมครบตามจำนวน 

๕. วิธีการคำนวณ :  โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปัจจุบันโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการ  จำนวน   ๔๓ โครงการ 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมประจำปี 

 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๒ 

๑. ตัวช้ีวัด :  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. ขอบเขตความหมาย :  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายความว่า  การส่งเสริม  

อนุรักษ์  และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ 

๓. หน่วยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม  

๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : มีจำนวนกิจกรรมครบตามจำนวน 

๕. วิธีการคำนวณ :  โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปัจจุบันโครงการ/กิจกรรมด้านการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการ  จำนวน   ๕  โครงการ 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมประจำปี 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๓ 

๑. ตัวช้ีวัด :  ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

๒. ขอบเขตความหมาย : ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน  หมายความว่า การส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชน ประชาชน เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการในชุมชน  การปรับปรุงพัฒนา

สถานทีใ่นการทำกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

๓. หน่วยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม  

๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : มีจำนวน กิจกรรมครบตามจำนวน 

๕. วิธีการคำนวณ :  โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปัจจุบันโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการใน

ชุมชน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการ  จำนวน   ๗  โครงการ 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมประจำปี 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๔ 

๑. ตัวช้ีวัด :  ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ 
๒. ขอบเขตความหมาย : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ  หมายความว่า  ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่วนร่วม  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทุกด้าน 
๓. หน่วยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม  

๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : มีจำนวนกิจกรรมครบตามจำนวน 

๕. วิธีการคำนวณ :  โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปัจจุบันโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้มี

ประสิทธิภาพของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการ  จำนวน   ๓  โครงการ 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
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บทที่  2   
ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
………………………………………………………… 

 

จากผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ที่ได้บรรลุวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนา โดยมีโครงการ/กิจกรรมในด้านต่างๆ   โดยอาศัยกรอบและทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  มาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องโดยบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ยึดหลักการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.1  กลยุทธ์ด้านการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน ทีต้ั่งไว้ ผลการดำเนินงาน 

๑.โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) สำหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

-เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารเสรมิ
(นม) อย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ 

-เด็กปฐมวัยได้รับ
อาหารเสริม(นม) 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

-เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล ได้รับ
อาหารเสริม(นม)  อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอทุกคน 

๒.โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) สำหรับ
เด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

-เพื่อให้เด็ก
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ไดร้ับอาหาร
เสรมิ(นม) อย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

-เด็กนักเรียนไดร้ับ
อาหารเสริม(นม) 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

-เด็กโรงเรียนสังกดั สพฐ. 
ได้รับอาหารเสรมิ(นม)  
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

๓.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสำหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล 

-เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหาร
กลางวัน อย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

-เดก็ปฐมวัยได้รับ
อาหาร กลางวัน
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

-เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทานอาหารกลาง
วันท่ีถูกหลักโภชนาการ 
แต่ยังมีเด็กบางรายที่มี
ปัญหาทุพโภชนาการต้อง
ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การแก้ไข 

๔.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสำหรับเด็ก
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

-เพื่อให้เด็ก
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ไดร้ับอาหาร
กลางวัน อย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

-เด็กโรงเรียนสังกดั 
สพฐ.ไดร้ับอาหาร 
กลางวันอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

-เด็กโรงเรียนสังกดั สพฐ.
ได้รับประทานอาหารกลาง
วันท่ีถูกหลักโภชนาการ 
อย่างครบถว้นและ
เพยีงพอ 

๕.โครงการสอนทักษะ
ภาษา อังกฤษให้แก่
นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน 
 

 

เพื่อการเพิ่ม
ความรู้/ทักษะ
ด้านภาษา ฯลฯ 
ให้แก่นักเรียน 
และให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เด็กนักเรยีนได้รับ
ความรู้และมีทักษะ
ภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งข้ึน 
 

เด็กนักเรยีน 
ช่วง
ประถมศึกษา 
๔๐ คนมัธยม
ตอนต้น
จำนวน ๒๐ 
คน  

เด็กนักเรยีน ช่วง
ประถมศึกษา ๔๐ 
คนมัธยมตอนต้น
จำนวน ๒๐ คน  

-เด็กนักเรียนไดร้ับความรู้
และสามารถนำความรู้ทีไ่ด้
ไปใช้ในการศึกษาในระดับ
ต่อไป 
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๖.โครงการส่งเสรมิดูแล 
ป้องกันสุขภาพปากและ
ฟันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อป้องกันไม่ให้
เด็กเป็นโรคฟันผ ุ

เด็กเล็กรู้จักรักษา
สุขภาพของตนเองที่
ถูกต้อง 

ครบ  ๑๐๐% ครบ  ๑๐๐% เด็กและผู้ปกครองสามารถ
ดูแลสุขภาพปากและฟันท่ี
ถูกต้อง แข็งแรง  

๗.โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา เครื่องเล่น
สนาม สำหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
อุปกรณ์การเรียน
การสอนเพื่อ
สง่เสริม
พัฒนาการของ
เด็กให้เหมาะสม 

เด็กมีการพัฒนาการ
สมวัย ครบ ๔  ด้าน 

ครบ  ๑๐๐% ครบ  ๑๐๐% เด็กได้รับการพัฒนาครบ
ทั้ง ๔ ด้าน ท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

๘.โครงการจัดกจิกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา วัน
เข้าพรรษา วันวิสาขบูชา 
วันอาสาฬหบูชา อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

-เพื่อปลูกฝังให้
เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม และ
ปฏิบัติธรรมตาม
วันสำคัญทางพุทธ
ศาสนาได้ถูกต้อง 
 

ผู้บริหารฯ 
พนักงาน/ลูกจ้าง
และประชาชนท่ัวไป  
หมู่ที่ 1 -๑๒อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ร้อยละ ๗๕ 
 

ร้อยละ ๗๕ 
 

บริหารฯ พนักงาน/ลูกจ้าง
และประชาชนท่ัวไป มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ปฏิบัติธรรมตามวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนา  
 

๙.โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานเด็กและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้ชื่น
ชมและเกดิความ
ภาคภูมิใจผลงาน
และทักษะทาง
วิชาการของเด็ก 
 

โรงเรียนในเขต
ตำบลหัวทะเล
จำนวน  ๖  แห่งเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ตัวเอง 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ เด็กและผู้ปกครองเกิด
ความภาคภูมิใจและมี
ความเชื่อมั่นใน
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

๑๐.โครงการจัด
นิทรรศการผลงานเด็ก 
และมอบวุฒิบัตรแก่เด็ก
ปฐมวัย 

-เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้ชื่น
ชมผลงานของเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กได้รับคำชมเชย
จากครูและ
ผู้ปกครองได้เห็น
พัฒนาการด้าน
วิชาการ 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ เด็กและผู้ปกครองได้ชื่น
ชมผลงานของเด็กปฐมวยั
และร่วมส่งเสริมการ
พัฒนาเด็ก 

๑๑.โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ีสำหรับ
เด็กปฐมวัย 
 
 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
และศึกษา
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 

เด็กปฐมวัยไดร้ับ
ความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงและศึกษาสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ 

๑๒.โครงการแข่งขันกีฬาสี
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
และรู้แพ้   รู้ชนะ  
รู้อภัย ได้พัฒนา
ด้านร่างกายและ
จิตใจที่ด ี

เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
และรู้แพ้  รู้ชนะ รู้
อภัย  

ร้อยละ ๗๕ 
 

ร้อยละ ๗๕ 
 

เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงและรู้แพ้   รู้ชนะ  รู้
อภัย ได้พัฒนาด้าน
ร่างกายและจิตใจท่ีด ี
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๑๓.โครงการจัดกิจกรรม
วิทย์น้อยปฐมวัย 
 
 
 

เพื่อฝึกให้เด็กได้
สังเกต 
เปรียบเทยีบ 
เรียนรู้
ประสบการณ์ตรง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา ด้าน
สังคม 

ร้อยละ ๗๕ 
 

ร้อยละ ๗๕ 
 

เด็กได้สังเกต เปรียบเทียบ 
เรียนรู้ประสบการณ์ตรง 

๑๔.โครงการส่งเสริม
จินตนาการเด็กปฐมวัย 
-การเล่านิทาน 
-การผลติสื่อ 
-การละเล่นพ้ืนบ้าน 

เพื่อให้เด็กได้เกิด
ทักษะการคิดรวบ
ยอด เกิดทักษะ
การพูด การฟัง
จากการเล่านิทาน
ของครู ผู้ปกครอง 

เด็กได้เกิดทักษะการ
คิดรวบยอด เกิด
ทักษะการพูด การ
ฟังจากการเล่า
นิทานของครู 
ผู้ปกครอง 

ร้อยละ ๗๕ 
 

ร้อยละ ๗๕ 
 

เด็กได้เกิดทักษะการคิด
รวบยอด เกิดทักษะการ
พูด การฟังจากการเล่า
นิทานของครู ผู้ปกครอง 

๑๕.โครงการผลิตสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนสอนให้
ตรงกับหนว่ยการเรียน
หรือแผนจดัประสบการ
การเรยีนรู้เด็กปฐมวัย 

-เพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้อมดัใหญ่
(ด้านร่างกาย) 
-เพื่อพัฒนาทักษะ
การทรงตัว(ด้าน
ร่างกาย) 
-เพื่อพัฒนาการ
เล่นร่วมกัน(ด้าน
สังคม) 
-เพื่อให้เด็กเกิด
ความสนุกสนาน
(ด้านอารมณ์) 

-เด็กไดเ้ล่นร่วมกัน
อย่างสนุกสนานและ
มีทักษะการเล่นตาม
ความถนัด 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

เด็กได้รับการพัฒนา
กล้ามเนื้อมดัใหญ่(ดา้น
ร่างกาย) 
-เพื่อพัฒนาทักษะการทรง
ตัว(ด้านร่างกาย) 
-เพือ่พัฒนาการเล่น
ร่วมกัน(ด้านสังคม) 
-เพื่อให้เด็กเกิดความ
สนุกสนาน(ดา้นอารมณ์) 

๑๖.โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อกระตุ้นให้เด็ก
ตระหนักในสิทธิ
และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

เด็กภาคภูมิใจ รู้
บทบาทและ
ความสำคญัของ
ตนเองตามความ
ถนัด 

ร้อยละ ๙๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

เด็กตระหนักในสิทธิและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

๑๗.โครงการจัดหาน้ำดื่มที่
สะอาดปลอดภัยสำหรับ
เด็กปฐมวัย 
 

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมี
น้ำดื่มสำหรับ
บริโภคทีส่ะอาด 
ปลอดภัยไมม่ี
สิ่งเจือปน 

เด็กเล็กไดด้ื่มน้ำท่ี
สะอาด ปลอดโรคไร้
สิ่งเจือปน 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

เด็กเล็กมีน้ำดืม่สำหรับ
บริโภคทีส่ะอาด ปลอดภัย
ไม่มสีิ่งเจือปน 

๑๘.โครงการตรวจสุขภาพ
ประจำปีให้ครูและผู้
ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคที่
อาจจะเกิดขึ้นกับ
เด็ก 

ครูและผู้ประกอบ
อาหารมสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
และไม่มภีาวะเสี่ยง
ต่อโรคติดต่อต่างๆ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ครูและผู้ประกอบอาหารมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
และไม่มภีาวะเสี่ยงต่อ
โรคตดิต่อต่างๆ 
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๑๙.โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์สำนักงาน  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
สำหรับครูผูดู้แลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เช่น คอมพิวเตอร์   เครื่อง
ปริ้นเตอร์ โต๊ะ-เกา้อี้
ทำงาน ตู้เก็บเอกสารฯ  

เพื่อให้ครูผู้ดูแล
เด็ก/บุคลากร
ทางการศึกษามีสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิด
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ครูผูดู้แลเด็ก/
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ครูผูดู้แลเด็ก/บุคลากร
ทางการศึกษามีสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒๐.โครงการส่งบุคลากร
เข้าอบรมหลักสตูรตา่ง  ๆ 
ตามที่หน่วยงานภาครัฐ
กำหนด 

เพื่อให้บุคลากรได้
ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน 
-เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง ที่
ปฏิบัติหน้าท่ี
เกี่ยวกับการศึกษา   
อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง  

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ครูผูดู้แลเด็ก/บุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 

๒๑.โครงการอบรมให้
ความรู้การปฏิบัติงาน การ
นิเทศงาน  การติดตามผล
การดำเนินงาน ภายใน
องค์กรและสถานศึกษา 

เพื่ออบรมให้
ความรู้ และ
ซักซ้อมแนว
ทางการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

มีการอบรมให้
ความรู้โดยจัดอบรม
เองและส่งบุคลากร
ไปอบรมต่างๆอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 
๑  ครั้ง 

ครบ  ๑๐๐% ครบ  ๑๐๐% บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

๒๒.โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม
สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณธรรม
จริยธรรม มี
ศักยภาพการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม มี
ศักยภาพการทำงาน
ให้ดียิ่งข้ึน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม มีศักยภาพการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

๒๓.โครงการจัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัว    

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุงาน
บ้านงานครัว 
เพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มีวัสดุงานบ้านงาน
ครัวเพียงพอกับการ
ใช้งาน 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวสัดุ
งานบ้านงานครัว 
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ให้บรรลเุป้าหมาย 

๒๔.โครงการจัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณ์และเครื่องใช้
สำหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุเครื่องใช้ที่
เหมาะสม และ
ปลอดภัย 
 

จัดซื้อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยา่ง
ทั่วถึงและครบทุก
คน 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุเครื่องใช้ที่เหมาะสม 
และปลอดภัย 



8 

 

๒๕.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อให้เด็กได้รับ
การพัฒนาเต็ม
ศักยภาพและ
บรรลตุาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองและเด็ก
ได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองและเด็กไดร้ับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๒๖.โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น การทำเกลือ 
สินเธาว์ การจักสาน  การ
ทอเสื่อกก  การประดิษฐ์
เครื่องเล่นโบราณ  เช่นม้า
ก้านกล้วย,เดินกะลาฯ 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการร่วม
กิจกรรม 

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
เกี่ยวกับภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ เด็กได้เรยีนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากการ
ร่วมกิจกรรม 

๒๗.โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการจดัจ้าง
ครูสอนระดับอนุบาล หรือ
ครูสอนวิชาการอื่นๆให้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน สพฐ. 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครู
ในสาขาท่ีขาด
แคลนเพื่อให้แก่
เด็กนักเรยีน ให้มี
ความรู้และทักษะ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา  

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กนักเรียน
โรงเรียน สพฐ.ระดับ
อนุบาล-ป.๖ 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐ เด็กนักเรยีนมีความรู้และ
ทักษะในการพัฒนาตนเอง 
และยกระดับตาม
มาตรฐานการศึกษา 

๒๘.โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง
พุทธศาสนา เช่น  วัน
เข้าพรรษา/ 
วันออกพรรษา ฯลฯ 
 

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
มีคุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยม
ที่ดีงามให้กับเด็ก
และรักษา
วัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

เด็กปฐมวัยได้
แสดงออกและมีส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรม 

ร้อยละ ๙๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

เด็กได้รับการปลูกผังให้
เด็กมีคณุธรรม จรยิธรรม
และรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป 

๒๙.โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย เช่น  วันไหว้ครู  
วันแม่แห่งชาติ ฯ 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีคุณธรรม 
จริยธรรมทำความ
ดี มีความ
ประพฤติ
เรียบร้อย มี
ระเบียบวินยั  
 

เด็กปฐมวัยมีความ
กระตือรือร้นในการ
ทำความดี  มีสมาธิ
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

ร้อยละ ๙๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

เด็กมีคณุธรรม จรยิธรรม
ทำความดี มีความ
ประพฤติเรียบร้อย มี
ระเบียบวินยั 
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๓๐.โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย เช่น วันลอย
กระทง/วันสงกรานต์ ฯ 

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
มีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
ค่านิยมที่ดีงาม
และรักษา
วัฒนธรรมการ
แต่งกายแบบไทย
ให้คงอยู่สืบไป 
 

เด็กปฐมวัยมีความ
พร้อมเพรียง เกิด
ความสวยงาม 
ส่งเสริมให้เด็กรัก
ความเป็นไทย 

ร้อยละ ๙๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

เด็กได้รับการปลูกฝังให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ค่านิยมที่ดีงาม  และรักษา
วัฒนธรรมการแต่งกาย
แบบไทยให้คงอยู่สืบไป 

๓๑.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในและภายนอก
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล  เช่น  
สนามเด็กเล่น /การปลูก
ไม้ประดับ  จัดสวนหย่อม
ติดตั้งผา้ม่านกั้นแสงแดด  
มุ้งลวด ฯ  

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในและ
ภายนอกอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานและ
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีขึ้นและมีความ
ปลอดภัย 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมภีูมิ
ทัศน์ที่เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมใหเ้ด็ก 

๓๒.โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมและต่อเติม 
อาคารเรยีน ห้องครัว  
ห้องเก็บของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบลหัวทะเล  
 
 

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อเติม
อาคารเรยีน 
ห้องครัว  ห้อง
เก็บของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล  
ให้เกิดความ
ปลอดภัยและ
เหมาะสะกับการ
ใช้งานกับเด็ก
ปฐมวัย 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคาร ท่ีเหมาะสม
กับการเลีย้งดูเด็กที่
เหมาะสม ปลอดภัย 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน
สามารถใช้งานตามความ
เหมาะสม 

๓๓.โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นเสริมสร้าง
ปัญญา 

เพื่อให้เด็กได้รับ
การพัฒนาครบทั้ง 
๔ ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา 
 

เด็กได้รับการพัฒนา
และเรียนรูต้าม
ความถนัดตามฐาน
การเรยีนรู้ต่างๆ 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ เด็กได้รับการพัฒนาครบ
ทั้ง ๔ ด้านตามฐานการ
เรียนรูต้่างๆ 
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๓๔.โครงการจัดซื้อและ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดในสถานศึกษา 

เพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
รวมถึงเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๓๕.โครงการก่อสร้างเสา
ธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กได้
มีเสาธงที่ได้
มาตรฐานในการ
ทำกิจกรรมตาม
แผนจัด
ประสบการณ ์
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เสาธงชาติที่ได้
มาตรฐาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ เด็กเล็กไดม้ีเสาธงที่ได้
มาตรฐานในการทำ
กิจกรรมตามแผนจัด
ประสบการณ ์

๓๖.โครงการก่อสร้างรั้ว-
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
และเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กมรีั้ว-
ป้ายที่ท่ีสวยงาม 
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม และเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย 

๓๗.โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
 
 

เพื่อส่งเสริม
การศึกษาและ
เชื่อมโยงการ
เรียนรู้ของเด็ก 
 

ครูผูดู้แลเด็กได้สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครอง 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับรู้ปัญหาของเด็กและ
สามารถแก้ไขปัญหา
ช่วยกันได ้

๓๘.โครงการก่อสร้าง
อาคารเรยีนโรงเรียน
อนุบาลสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวทะเล( 
ตามแบบมาตรฐานท่ีกรม
ส่งเสริมกำหนด) 
 

เพื่อจะไดม้ี
สถานท่ีจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  

โรงเรียนอนุบาล 
จำนวน 1 แห่ง 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ เด็กมสีถานท่ีเรียนทีไ่ด้
มาตรฐานและเป็นการ
ยกระดับการศึกษาของ
ท้องถิ่นให้สูงข้ึนเพื่อ
รองรับภารกจิที่มากข้ึน 

๓๙.โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อแก้ไขปญัหา
ภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 

เพื่อแก้ไขปัญหา
เด็กท่ีมีภาวะ
โภชนาการ(เด็ก
อ้วน เด็กผอม) ให้
มีพัฒนาการ
เจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลเด็กและเข้า
หลักโภชนาการที่
ถูกต้อง 

ร้อยละ  ๘๐ ร้อยละ  ๘๐ ผู้ปกครองได้รับความรู้
เกี่ยวกับการดูแลเด็กและ
เข้าหลักโภชนาการที่
ถูกต้อง 
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๔๐.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้  สานใยรัก เชื่อม
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

เพื่อให้ครูผู้ดูแล
เด็กได้เข้าร่วม 
หรือช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนและ
หน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ ตามความ
เหมาะสม 
 

ครูผูดู้แลเด็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรต่างๆ 
เกิดความรักความ
สามัคคี  มสี่วนร่วม
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน  มีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ครูผูดู้แลเด็กได้เข้าร่วม 
หรือช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆของชุมชนและ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ ตาม
ความเหมาะสม 
 

๔๑.โครงการทอดผ้าป่า
เพื่อการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบลหัวทะเล  

เพื่อให้ชุมชน 
ผู้ปกครองมสี่วน
ร่วม สนับสนุน
งบประมาณ ใน
การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ชุมชน ผู้ปกครอง มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
และเกดิความรัก 
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐ ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม สนับสนุนงบประมาณ 
ในการพฒันาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๔๒.โครงการประชุม/
อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัว
ทะเล 

เพื่อให้ชุมชน 
ผู้ปกครองได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
การเลีย้งดูเด็กท่ี
ถูกต้องได้
มาตรฐาน 

เพื่อให้ชุมชน 
ผู้ปกครองได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงดเูด็กท่ีถูกต้อง
ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ชุมชน ผู้ปกครองได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดู
เด็กท่ีถูกต้องไดม้าตรฐาน 

๔๓.โครงการรณรงค์การ
คัดแยกและลดปริมาณ
ขยะในสถานศึกษา 

เพื่อคัดแยกและ
ลดปรมิาณขยะใน
โรงเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีตำบลหัว
ทะเล 

เพื่อปลูกฝังและ
สร้างจิตสำนึกให้เด็ก
ในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ สถานศึกษามีการคัดแยก
ขยะที่ถูกวิธีและมรีายได้
จากการจำหน่ายขยะ 
 

๔๔.โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ให้แก่หมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ -ประชาชนได้รบัรู้ข้อมลู
ข่าวสารและเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

๔๕.โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

- เพื่อใหค้ณะ
ผู้บริหาร/
คณะกรรมการ
บริหาร
สถานศึกษา /
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบั
ความรู้และนำมา
พัฒนาศูนย์ฯ  
 

คณะผู้บริหาร/
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 
/บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัความรู้
และนำมาพัฒนา
ศูนย์ฯ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ -ประชาชนได้รบัรู้ข้อมลู
ข่าวสารและเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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๔๖.โครงการอบรมเพื่อ
ป้องกันเด็กจมน้ำให้กับ
เด็กและเยาวชนตำบลหัว
ทะเล 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักวิธี
ป้องกันและ
ช่วยเหลือเด็ก
จมน้ำ 

เด็กและเยาวชน
ตำบลหัวทะเล 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ เด็กและเยาวชนรู้จักวิธี
ป้องกันและช่วยเหลือเด็ก
จมน้ำ 

๔๗.โครงการจัดซื้อศาลาที่
พักสำหรับผู้ปกครอง
(ศาลาทรงไทยสำเร็จรูป) 

เพื่อให้ผู้ปกครอง
มีสถานท่ีพักใน
ระหว่างมาติดต่อ
งานท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ศาลาที่พักสำหรับ
ผู้ปกครองจำนวน ๑ 
หลัง 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศาลา
ที่พักสำหรับผู้ปกครอง
จำนวน ๑ หลัง 

๔๘.โครงการพัฒนา
สุขภาพดมีีสุข เด็กแรก
เกิด- ๒ ป ี

เพ่ือส่งเสริม 
สร้างแรงจูงใจ
ในการพัฒนา
เด็กแบบมีส่วน
ร่วมทุกภาค
ส่วน และมีการ
ติดตาม
ประเมินผลต่อ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของเด็ก  
 

อบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเด็ก
แรกเกิด -๒ ปี ใน
เขตพ้ืนที่ตำบลหัว
ทะเล 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ สร้างแรงจูงใจให้
ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วม
ในการร่วมพัฒนา ติดตาม
ประเมินผลพัฒนาการเด็ก  

๔๙.โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อในเด็กของ
สถานศึกษา 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการ
สร้างเสริม
สุขภาพ และ
การป้องกัน
โรคติดต่อใน
เด็ก เช่น โรค
มือ เท้าปาก 
ฯลฯ 
 

จัดกิจกรรม
เสริมสร้างเพื่อ
ป้องกันการเกิด
โรคติดต่อในเด็ก
ศพด.และเด็ก
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตตำบล
หัวทะเล จำนวน  
๖  โรง 
 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ อัตราการป่วยด้วย
โรคติดต่อลดลงอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลต่อ
พัฒนาการและสุขภาพ
ที่ดีของเด็ก 
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๒.  กลยุทธ์ด้านกีฬาและนันทนาการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน 

๑.โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน  

เพื่อให้
ประชาชน/
เยาวชนมี
อุปกรณ์กีฬาเพื่อ
ออกกำลังกาย
อย่างเพียงพอ 

ประชาชน/เยาวชน 
มีอุปกรณ์กีฬาในการ
ออกกำลังกายและ
เล่นกีฬา 

หมู่ที่ 1 -๑๒ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-๑๒ 

ประชาชนสนใจในการ
ออกกำลังกายมากข้ึน 

๒.โครงการแข่งขัน
กีฬาทะเลสีมุมเกมส์
ต้านยาเสพติดตำบล
หัวทะเล 

เพื่อส่งเสริมให้
พนักงาน 
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ และ
ประชาชนท่ัวไป
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ส่งเสริม
ความรักความ
สามัคค ี

ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภาฯและ
ประชาชนท่ัวไป ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้บริหาร 
พนักงาน 
สมาชิกสภาฯ
และประชาชน
ทั่วไป  

ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ทะเลสีมุมเกมสต์้านยา
เสพติดตำบลหัวทะเล 

 พนักงาน ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ประชาชน 
ใช้เวลาว่างในการออก
กำลังกาย มีความรัก 
ความสามัคคี การ
ประสานงานทำงาน
ร่วมกันมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

๓.โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อำเภอบำเหน็จณรงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้
พนักงาน 
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ และ
ประชาชนท่ัวไป
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ส่งเสริม
ความรักความ
สามัคค ี

ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภาฯและ
ประชาชนท่ัวไป ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้บริหาร 
พนักงาน 
สมาชิกสภาฯ
และประชาชน
ทั่วไป  

ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ
บำเหน็จณรงค ์

 พนักงาน ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ
ประชาชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
สร้างความรัก ความ
สามัคคีของชาวตำบล
หัวทะเล 
 

๔.โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
ต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชนส์ร้าง
ความสามัคค ี

เด็กและเยาวชนมี
โอกาสได้เข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับ
ต่างๆ มีทักษะการ
เล่นกีฬาที่ถูกต้อง 

เด็กและ
เยาวชนตำบล
หัวทะเล  

เด็กและเยาวชนมี
โอกาสได้เข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ 

 เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชนส์ร้างความ
รักความสามัคคีในหมู่
คณะ 

๕.โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์และเครื่อง  
ออกกำลังกายประจำ
ศูนย์กีฬาตำบล 

-เพื่อส่งเสรมิการ
ออกกำลังกาย
ของประชาชน
และเยาวชน 

ศูนย์กีฬาตำบลหัว
ทะเล 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้ออกกำลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

๖.โครงการตดิตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่
ลานกีฬา สถานท่ีออก
กำลังกาย ของ
ประชาชน 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีออก
กำลังกายใน
ช่วงเวลาเย็น 

ลานกีฬา ลานออก
กำลังกายของ
หมู่บ้าน/ศูนย์กีฬา
ตำบล   

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีพื้นที่ใน
การออกำลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
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๗.โครงการกอ่สร้าง
สนามกีฬาฟุตซอล 

เพื่อใหเ้ด็ก 
เยาวชนและ 
ประชาชนมีลาน
กีฬาสำหรับออก
กำลังกายและ
เล่นกีฬาใน
ชุมชนอย่างมี
มาตรฐาน 
 

สนามกีฬาฟุตซอล 
จำนวน  ๑ แห่ง 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีพื้นที่ใน
การออกำลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
และมาตรฐาน 

๘.โครงการก่อสร้าง
สระว่ายน้ำเพ่ือ
สาธิตการว่ายน้ำ
เพ่ือป้องกันเด็ก
จมน้ำ 

 

เพ่ือป้องกัน
การจมน้ำของ
เด็กและ
เยาวชนตำบล
หัวทะเล 

สระว่ายน้ำ 
 จำนวน  ๑ แห่ง 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ เด็กและเยาวชนมี
พื้นที่ในการฝึกหัดการ
ว่ายน้ำเพื่อป้องกันการ
จมน้ำ 
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๑.๓  กลยุทธ์ด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน 

๑.โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 
รดน้ำดำหัวผูสู้งอายุ
ตำบลหัวทะเล  

เพื่อส่งเสริม 
ฟื้นฟู อนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์ รดน้ำ
ดำหัวผูสู้งอายุ
แสดงความรัก 
ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอาย ุ
 

ประชาชนท่ัวไปและ
ผู้สูงอายไุด้ร่วมสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ำดำ
หัวผู้สูงอาย ุ

ประชาชน
ทั่วไป และ
ผู้สูงอาย ุ
หมู่ที่ 1 -๑๒ 

ประชาชนท่ัวไป และ
ผู้สูงอาย ุ
หมู่ที่ 1 -๑๒ไดร้่วมสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ำดำหัว
ผู้สูงอาย ุ

ประชาชนท่ัวไป 
และผูสู้งอาย ุ
หมู่ที่ 1 -๑๒ไดร้่วม
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 
รดน้ำดำหัวผูสู้งอายุ
ให้คงสืบต่อไป 

๒.โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมฉ่ำน้ำ  แข่ง
เรือ สุขเหลือลอย
กระทง 

 เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีการ
แข่งขันเรือให้อยู่
คู่กับท้องถิ่นและ
สร้างความรัก
ความสามัคคี
ของประชาชน
ตำบลหัวทะเล 

ประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม แข่งเรือ 
ลอยกระทง 

ประชาชน
ทั่วไป  
หมู่ที่ 1 -๑๒ 

ประชาชนท่ัวไปได้ร่วม
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม แข่งเรือ 
ลอยกระทง สร้าง
ความสามัคคีเกิดขึ้นใน
หมู่คณะ 

ประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม แข่งเรือ 
ลอยกระทง สร้าง
ความสามัคคีเกิดขึ้น
ในหมู่คณะ 

๓.โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาให้กับเด็ก
และเยาวชนตำบลหัว
ทะเล 

 เพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของตำบลหัว
ทะเลให้คงอยู่
ต่อไป 

เด็กและเยาวชน
ตำบลหัวทะเล ได้
ตระหนักและเกิด
ความรัก  ความหวง
แหนและร่วมสืบ
ทอดความรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิน่ 

เด็กและ
เยาวชน 
หมู่ที่ 1 -๑๒ 

เด็กและเยาวชนตำบล
หัวทะเล ได้ตระหนัก
และเกดิความรัก  
ความหวงแหนและ
ร่วมสืบทอดความรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนได้
ร่วมสืบทอดความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

๔.โครงการจัด
กิจกรรมแห่เทียนและ
ถวายเทียนพรรษา
เนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษา 

 เพื่อร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
ร่วมกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

ประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ทางพุทธศาสนา 

ประชาชน
ทั่วไป 
หมู่ที่ 1 -๑๒ 

ประชาชนท่ัวไปได้ร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีทางพุทธ
ศาสนา 

ประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ทางพุทธศาสนา 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

………………………………………………………………… 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๑-๒๕๖๕   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวทะเล มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล   ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์/แนวทาง หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

1.1  การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 

1.2  พัฒนาส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา เยาวชน 
และประชาชน   
1.3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่เด็กนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 
1.4  ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ การศึกษา 

1.5  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 

กองการศึกษา   
 

2. การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.1 การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

2.3 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่าง ๆ  

กองการศึกษา   
 

3. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการในชุมชน 

3.1 การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

3.3 ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ในการทำกิจกรรมด้านกีฬาและ
นันทนาการในชุมชน 

กองการศึกษา    

4. ส่งเสริมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  

4.1  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมเพ่ือสังคม
และส่วนร่วม 

4.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา   
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บทที่ 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

…………………………………………………………………………… 
                   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256๕  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  มีโครงการ/กิจกรรมจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้       
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.256๕ 

รวม ๕ ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ
  

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ 
1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการเรยีนรู้
เพื่อการ ดำรงชีวิตในท้องถิ่น   
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม
ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา 
เยาวชน และประชาชน 
1.3 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแก่เด็กนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 
1.4  กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจดัการ การศึกษา 
1.5  กลยุทธ์การจดัหาวัสดุอุปกรณ์
ทางการศึกษา 

 
 

๓ 
 

๑๘ 
 
 

๑๐ 
 
 

๙ 
 

๕ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๓๐๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๗๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔,๓๓๕,๐๐๐ 
 

2๘0,000 

 
 

๓ 
 

๑๘ 
 
 

๑๐ 
 
 

๙ 
 

๕ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๓๐๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๗๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔,๓๓๕,๐๐๐ 
 

2๘0,000 

 
 

๓ 
 

๑๘ 
 
 

๑๐ 
 
 

๙ 
 

๕ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๓๐๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๗๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔,๓๓๕,๐๐๐ 
 

2๘0,000 

 
 

๓ 
 

๑๘ 
 
 

๑๐ 
 
 

๙ 
 

๕ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๓๐๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๗๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔,๓๓๕,๐๐๐ 
 

2๘0,000 

 
 

๓ 
 

๑๘ 
 
 

๑๐ 
 
 

๙ 
 

๕ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๓๐๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๗๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔,๓๓๕,๐๐๐ 
 

2๘0,000 

 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

๑,๕๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๓,๗๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๑,๖๗๕,๐๐๐ 
 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔๕ ๗,๖๗๒,000 ๔๕ ๗,๖๗๒,000 ๔๕ ๗,๖๗๒,000 ๔๕ ๗,๖๗๒,000 ๔๕ ๗,๖๗๒,000 ๓๘,๓๖๐,๐๐๐ 
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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.256๕ 

รวม ๕ ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ
  

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
   2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
  2.2  กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  2.3  กลยุทธ์การส่งเสริมกจิกรรมทาง
ศาสนา  

 
 
 

๒ 
 
 

๑ 
 
 

๒ 

 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 
 
 

๑ 
 
 

๒ 

 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 
 
 

๑ 
 
 

๒ 

 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 
 
 

๑ 
 
 

๒ 

 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 
 
 

๑ 
 
 

๒ 

 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
รวม ๕ ๗๗๐,๐๐๐ ๕ ๗๗๐,๐๐๐ ๕ ๗๗๐,๐๐๐ ๕ ๗๗๐,๐๐๐ ๕ ๗๗๐,๐๐๐ ๓,๘๕๐,๐๐๐ 

3. ยุทธศาสตร์   การส่งเสริม
พัฒนาการกีฬาและนนัทนาการใน
ชุมชน 
    3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน เล่นกีฬาเพื่อสขุภาพ 
   3.2  กลยุทธ์จัดกจิกรรมส่งเสรมิด้าน
กีฬาและนันทนาการในชุมชน 
   3.3  กลยุทธ์การปรับปรุงพัฒนา
สถานท่ีในการทำกิจกรรมด้านกีฬาและ
นันทนาการในชุมชน 

 
 
 

๒ 
 

๓ 
 

๓ 

 
 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
 

๖๔๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 
 

๓ 
 

๓ 

 
 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
 

๖๔๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 
 

๓ 
 

๓ 

 
 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
 

๖๔๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 
 

๓ 
 

๓ 

 
 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
 

๖๔๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 
 

๓ 
 

๓ 

 
 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
 

๖๔๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑๒,๗๕๐,๐๐๐ 

รวม ๘ ๓,๕๕๐,๐๐๐ ๘ ๓,๕๕๐,๐๐๐ ๘ ๓,๕๕๐,๐๐๐ ๘ ๓,๕๕๐,๐๐๐ ๘ ๓,๕๕๐,๐๐๐ ๑๗,๗๕๐,๐๐๐ 
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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.256๕ 

รวม ๕ ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ  

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและเยาวชน 
  4.1  กลยุทธ์ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม
และส่วนร่วม 
 

 
 

๓ 

 
 

๑๒0,000 

 
 

๓ 

 
 

๑๒0,000 

 
 

๓ 

 
 

๑๒0,000 

 
 

๓ 

 
 

๑๒0,000 

 
 

๓ 

 
 

๑๒0,000 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๑๒0,000 ๓ ๑๒0,000 ๓ ๑๒0,000 ๓ ๑๒0,000 ๓ ๑๒0,000 ๖๐๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๑ ๑๒,๑๑๒,๐๐๐ ๖๑ ๑๒,๑๑๒,๐๐๐ ๖๑ ๑๒,๑๑๒,๐๐๐ ๖๑ ๑๒,๑๑๒,๐๐๐ ๖๑ ๑๒,๑๑๒,๐๐๐ ๖๐,๕๖๐,๐๐๐ 
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4.2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
   1.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 1.1   การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการรณรงค์การ
คัดแยกและลด
ปริมาณขยะใน
สถานศึกษา 

เพ่ือคัดแยกและลด
ปริมาณขยะใน
โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพ้ืนที่
ตำบลหัวทะเล 

โรงเรียนสังกัด สพฐ.
จำนวน  ๖  แห่ง 

-ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก
จำนวน  ๑ แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ๑๐,๐๐๐ มีการคัดแยกขยะที่
ถูกวิธีและมีรายได้
จากการจำหน่าย
ขยะ 
 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ให้แก่
หมู่บ้าน 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน 5,000 5,000 5,000 5,000 ๕,๐๐๐ -ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

กองการศึกษา 

๓ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ สานใยรัก 
เชื่อมความสัมพันธ์
กับชุมชน 

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กได้
เข้าร่วม หรือ
ช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆของชุมชนและ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ตามความเหมาะสม 
เช่น การจัด ประดับ
ผ้าตามงานต่างๆ 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรต่างๆ 
เกิดความรักความ
สามัคคี  มีส่วนร่วม
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน  มีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

- - - - - ครูผู้ดูแลเด็กได้เข้า
ร่วมหรือช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนและ
หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ตามความ
เหมาะสม เช่น การ
จัด ประดับผ้าตาม
งานต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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1.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่
นักเรียนช่วงปิดภาค
เรียน  

เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ แก่เด็ก
และเยาวชนในตำบล
หัวทะเล 

 

จัดอบรมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ช่วงปิด
ภาคเรียน  
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - เด็กและเยาวชนมี
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 

2 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือให้เด็กได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรง  

ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓ โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร/
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา /บุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
ความรู้และนำมา
พัฒนาศูนย์ฯ  

ดูงานนอกสถานที่ ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 -คณะผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับความรู้
และนำมาพัฒนา
ศูนย์ฯได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๔ โครงการประชุม/
อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือชี้แจงระเบียบการ
ปฏิบัติของศูนย์ฯ ให้
ผู้ปกครองทราบ และ
ถือปฏิบัติ 

 คณะกรรมการ
ศูนย์ฯและผู้ปกครอง
นักเรียนทุกคนที่
กำลังเรียนอยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

๑5,000 ๑5,000 ๑5,000 ๑5,000 ๑๕,๐๐๐ -ผู้ปกครองสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 



22 

 

๕ โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนา เช่น 
วันเข้าพรรษา  วัน
ออกพรรษา ฯลฯ  

เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมท่ีดีงามและ
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล 

๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 เด็กได้รับการ
ปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และรักษา
วัฒนธรรมประเพณี
ให้คงอยู่สืบไป 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๖ โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย เช่น วันแม่
แห่งชาติ วันไหว้ครูฯ  

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี
งามให้กับเด็ก  

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล 

๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม ได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดี
งาม  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๗ โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ไทย เช่น วันลอย
กระทง   วัน
สงกรานต์ ฯลฯ  

เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดี
งามให้กับเด็ก ร่วม
อนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีไทยให้คงอยู่
สืบไป 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล 

๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 เด็กได้รับปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีงาม ร่วม
อนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีไทยให้คง
อยู่สืบไป 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๘ โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น การทำ
เกลือสินเธาว์ จักสาน  
ทอเสื่อกก ประดิษฐ์
ของเล่นโบราณ  ฯลฯ 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การร่วมกิจกรรม 

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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๙ โครงการจัด
นิทรรศการผลงาน
เด็ก การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ทักษะการศึกษา และ
พัฒนาการของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลหัวทะเล  

- - - - - เด็กปฐมวัยได้มีการ
เรียนรู้และแสดง
ความสามารถดา้น
การศึกษาและ 
พัฒนาการตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐ โครงการส่งบุคลากร
เข้าอบรมหลักสูตร
ต่าง  ๆ ตามท่ี
หน่วยงานภาครัฐ
กำหนด 

-เพ่ือให้บุคลากรได้
ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง ที่
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ
การศึกษา   
อย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง  

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ พนักงานส่วนตำบล
ในกองการศึกษา มี
ประสิทธิภาพใน
การทำงานมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๑ โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-เพ่ือให้บุคลากรได้
ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง ที่
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ
การศึกษา   
อย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง  

๕,000 5,000 5,000 5,000 ๕,๐๐๐ พนักงานส่วนตำบล
ในกองการศึกษา มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพใน
การทำงานมากขึ้น 

กองการศึกษา 

๑๒ โครงการอบรมให้
ความรู้การปฏิบัติงาน 
การนิเทศงาน  การ
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน ภายใน
องค์กรและ
สถานศึกษา 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
และซักซ้อมแนว
ทางการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 

ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

- - - - - พนักงานส่วนตำบล
ในกองการศึกษา มี
ความรู้เพิ่มขึ้นใน
พัฒนางานให้ได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
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๑๓ โครงการแข่งขันกีฬา
สีเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงและรู้
แพ้   รู้ชนะ  รู้อภัย ได้
พัฒนาด้านร่างกายและ
จิตใจที่ดี 

เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
และรู้แพ้  รู้ชนะ รู้
อภัย  

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
และรู้แพ้   รู้ชนะ  
รู้อภัย ได้พัฒนา
ด้านร่างกายและ
จิตใจที่ดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๔ โครงการจัดกิจกรรม
วิทย์น้อยปฐมวัย 
 
 
 

เพ่ือฝึกให้เด็กได้สังเกต 
เปรียบเทียบ เรียนรู้
ประสบการณ์ตรงทาง
วิทยาศาสตร์ 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา ด้านสังคม 

- - - - - เด็กได้สังเกต 
เปรียบเทียบ เรียนรู้
ประสบการณ์ตรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๕ โครงการส่งเสริม
จินตนาการเด็ก
ปฐมวัย 
-การเล่านิทาน 
-การผลิตสื่อ 
-การละเล่นพื้นบ้าน 

เพ่ือให้เด็กได้เกิดทักษะ
การคิดรวบยอด เกิด
ทักษะการพูด การฟัง
จากการเล่านิทานของ
ครู ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

เด็กได้เกิดทักษะการ
คิดรวบยอด เกิด
ทักษะการพูด การฟัง
จากการเล่านิทาน
ของครู ผู้ปกครอง 
 

- - - - - เด็กได้เกิดทักษะ
การคิดรวบยอด 
เกิดทักษะการพูด 
การฟังจากการเล่า
นิทานของครู 
ผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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๑๖ โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรยีน 

เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
และเชื่อมโยงการ
เรียนรู้ของเด็ก สร้าง
สัมพันธภาพกับ
ผู้ปกครองเด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กได้ทราบ
ปัญหาและร่วมกัน
แก้ปัญหาได้ตรงจุด 

- - - - - ครูผู้ดูแลเด็กได้
ทราบปัญหาและ
ร่วมกันแก้ปัญหาได้
ตรงจุด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๗ โครงการผลิตสื่อเพ่ือ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนให้ตรงกับ
หน่วยการเรียนการ
สอน 

เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งกว่าเดิม 

เด็กมีการพัฒนาการ
สมวัย ครบ ๔  ด้าน 

- - - - - ครูผู้ดูแลเด็กได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตสื่อเพ่ือการ
พัฒนาที่เหมาะสม
ตรงกับหน่วยการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๘ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ
และบรรลุตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

เป็นการแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครองและ
เด็กได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เด็กได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ
และบรรลุตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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1.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 1. 3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการอาหารเสริม
(นม) สำหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล 
 

-เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ไดร้ับอาหารเสริม(นม) 
อย่างทั่วถึงเพียงพอ 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์ 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการอาหารเสริม
(นม) สำหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

-เพ่ือให้เด็กในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ได้รับ
อาหารเสริม(นม) อย่าง
ทั่วถึงเพียงพอ 

เด็กในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
จำนวน  ๖ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
และไม่ตกเกณฑ์
ภาวะโภชนาการ 

กองการศึกษา 

๓ โครงการอาหาร
กลางวัน สำหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
 

-เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ได้รับอาหารกลางวัน 
อย่างทั่วถึงเพียงพอ 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ -เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๔ โครงการอาหาร
กลางวันสำหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

-เพ่ือให้เด็กในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ได้รับ
อาหารกลางวัน อย่าง
ทั่วถึงเพียงพอ 

เด็กโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.จำนวน  ๖  
แห่ง 

๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ -เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
และไม่ตกเกณฑ์
ภาวะโภชนาการ 

กองการศึกษา 
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๕ โครงการอบรมแก้ไข
ภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
 

เพ่ือให้สภาวะ
โภชนาการของเด็กมี
การเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์ 

-เด็กอ้วน  เด็ก
ผอมเด็กปฐมวัย
ตำบลหัวทะเล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กปฐมวัยได้รับ
การดูแลและมี
สภาวะโภชนาการ
ที่ถูกต้อง 
สมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๖ โครงการส่งเสริมดูแล 
ป้องกนัสุขภาพปาก
และฟันสำหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็ก
เป็นโรคฟันผุ 

เด็กเล็กรู้จักรักษา
สุขภาพของ
ตนเองที่ถูกต้อง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กได้รับการดูแล
ในช่องปากและ
ฟันที่ถูกต้อง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๗ โครงการจัดหาน้ำดื่ม
ที่สะอาดปลอดภัย
สำหรับเด็กปฐมวัย 
 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีน้ำดื่ม
สำหรับบริโภคท่ีสะอาด 
ปลอดภัยไม่มีสิ่งเจือปน 

เด็กเล็กได้ดื่มน้ำที่
สะอาด ปลอดโรค
ไร้สิ่งเจือปน 

๕,๐๐๐ 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กมีน้ำดื่ม
สำหรับบริโภคท่ี
สะอาด ปลอดภัย 
ไม่มีสิ่งเจือปน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๘ โครงการตรวจ
สุขภาพให้ครูผู้ดูแล
เด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษา   และผู้
ประกอบอาหาร 

เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน
โรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
เด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้
ประกอบอาหาร 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้
ประกอบอาหารมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและ
พร้อมที่
ปฏิบัติงานใกล้ชิด
กับเด็กได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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๙ โครงการพัฒนา
สุขภาพดีมีสุขเด็ก
แรกเกิด-๒ ปี 
 

เพ่ือส่งเสริม สร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนา
เด็กแบบมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนก่อนส่งต่อให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล และมี
การติดตามประเมินผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเด็ก  
 

ผู้ปกครองเด็ก
แรกเกิด -๒ ปี ใน
เขตพ้ืนที่ตำบลหัว
ทะเล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้ปกครองเด็ก,มี
ความรู้เรื่องการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ การ
เฝ้าระวัง การ
ตรวจคัดกรอง 
และสามารถ
บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง คัด
กรองเบื้องต้นส่ง
ต่อ ให้คำปรึกษา
ในเครือข่ายผู้ดูแล
เด็กต่อไปได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐ โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในเด็กของ
สถานศึกษา 
 

เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ และ
การป้องกันโรคติดต่อ
ในเด็ก เช่น โรคมือ 
เท้าปาก โรค
ไข้เลือดออก โรคตาม
แดง โรคอีสุกอีใส ฯลฯ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัวทะเล
และโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
ตำบลหัวทะเล 
จำนวน  ๖  โรง 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อัตราการป่วย
ด้วยโรคติดต่อ
ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลต่อ
พัฒนาการและ
สุขภาพที่ดีของ
เด็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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1.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 1.4  ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมและต่อเติม
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติมอาคารให้เกิด
ความปลอดภัยและ
เหมาะสม มั่นคงกับ
การใช้งานกับเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัว
ทะเล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารที่
ปลอดภัย 
เหมาะสม และ
มั่นคง 

กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดจ้างครูสอนระดับ
อนุบาล หรือครูสอน
วิชาการอ่ืนๆให้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน สพฐ. 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
ให้แก่เด็กนักเรียน ให้มี
ความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานการศึกษา  

-เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียน
โรงเรียน สพฐ.
ระดับอนุบาล-
ป.๖ 

๑๐๐,000 ๑๐๐,000 ๑๐๐,000 ๑๐๐,000 ๑๐๐,000 เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนได้รับการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

๓ โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัว
ทะเล( ตามแบบ
มาตรฐานที่กรม
ส่งเสริมกำหนด) 

-เพ่ือจะได้มีสถานที่
จัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ  

-โรงเรียน
อนุบาล จำนวน 
1 แห่ง 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เด็กมีสถานที่เรียน
ที่ได้มาตรฐาน
และยกระดับ
การศึกษาของ
ท้องถิ่นให้สูงขึ้น
เพ่ือรองรับภารกิจ
ที่มากขึ้น 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
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๔ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน  
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสำหรับครู
ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เช่น 
คอมพิวเตอร์   เครื่อง
ปริ้นเตอร์ โต๊ะ-เก้าอ้ี
ทำงาน ตู้เก็บเอกสาร 

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรทางการศึกษา
มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานที่เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ครูผู้ดูแลเด็ก/
บุคลากร
ทางการศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครูผู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรทางการ
ศึกษามีสิ่งอำนวย
ความสะดวกใน
การปฏิบัติงานที่
เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๕ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในและ
ภายนอกอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล  เช่น  ที่พัก
ผู้ปกครอง/สนามเล่น
ปลอดภัย(สนาม
หญ้า) /การปลูกไม้
ดอกจัดสวนหย่อม/
การติดตั้งผ้าม่านกั้น
แสงแดด  มุ้งลวด ฯ  

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและภายนอก
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐานและ
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย  
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและ
เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมให้เด็ก 

กองการศึกษา 
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๖ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
สร้างสนามเด็กเล่น
เสริมสร้างปัญญา 

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
พัฒนาครบทั้ง ๔ ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

เด็กได้รับการ
พัฒนาและ
เรียนรู้ตามความ
ถนัดตามฐาน
การเรียนรู้ต่างๆ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กได้รับการ
พัฒนาครบทั้ง ๔ 
ด้านตามฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ 

กองการศึกษา 

๗ โครงการจัดซื้อและ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดใน
สถานศึกษา 

เพ่ือป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินรวมถึงเด็ก
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองการศึกษา 

๘. โครงการก่อสร้างรั้ว-
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัวทะเล 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและเด็กมี
ความปลอดภัยในชีวิต 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีรั้ว-ป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่สวยงาม 
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและเด็กมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิต 

กองการศึกษา 

๙ โครงการจัดซื้อศาลา
ที่พักสำหรับ
ผู้ปกครอง(ศาลาทรง
ไทยสำเร็จรูป) 

เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
สถานที่พักในระหว่าง
มาติดต่องานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีศาลาที่พัก
สำหรับ
ผู้ปกครอง 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีศาลาที่พัก
สำหรับผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 1.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 1.5  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา เครื่อง
เล่นสนามสำหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลหัวทะเล 

เพ่ือให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการ
เรียนรู้อย่างพอเพียง 

จัดซื้อสื่อการ
เรียนรู้สำหรับ
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลหัวทะเล 
ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
 

๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 เด็กได้รับการ
พัฒนาครบทั้ง ๔ 
ด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณ์และเครื่องใช้
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
เครื่องใช้ที่เหมาะสม 
และปลอดภัย 

จัดซื้อให้เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอย่างทั่วถึง
และครบทุกคน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุ
เครื่องใช้ที่
เหมาะสม และ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓ โครงการจัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัว 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวัสดุใช้ในห้อง
ประกอบอาหารสำหรับ
เด็กท่ีมีความปลอดภัย
สะอาด 

จัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว
เพ่ือใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ประกอบ
อาหารศูนย์ 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุใช้
ในห้องประกอบ
อาหารสำหรับเด็ก
ที่มีความ
ปลอดภัยสะอาด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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๔ โครงการก่อสร้างเสา
ธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมีเสาธรงที่
ได้มาตรฐานในการทำ
กิจกรรมตามแผนจัด
ประสบการณ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเสาธงไว้
ทำกิจกรรมที่ได้
มาตรฐาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กมีเสาธรงที่ได้
มาตรฐานในการ
ทำกิจกรรมตาม
แผนจัด
ประสบการณ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕ โครงการทอดผ้าป่า
เพ่ือการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล 
  

เพ่ือให้ชุมชน 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
สนับสนุนงบประมาณ 
ในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ชุมชน 
ผู้ปกครอง มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา
สถานศึกษา 
และเกิดความ
รัก 
ความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

- - - - - ชุมชน ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วม 
สนับสนุน
งบประมาณ ใน
การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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2.  ยุทธศาสตร์   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ที่ 2. 1  การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ตำบลหัวทะเล  

เพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ รดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุแสดงความรัก 
ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุ 

ประชาชนทั่วไป 
และผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 1 -๑๒ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนทั่วไป 
และผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 1 -๑๒ได้
ร่วมอนุรักษ์สืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอายุให้
คงสืบต่อไป 

กองการศึกษา 

2 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมฉ่ำน้ำ  
แข่งเรือ สุขเหลือลอย
กระทง 

 เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีการแข่งขัน
เรือให้อยู่คู่กับท้องถิ่น
และสร้างความรัก
ความสามัคคีของ
ประชาชนตำบลหัว
ทะเล 

ประชาชนทั่วไป  
หมู่ที่ 1 -๑๒ 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม แข่ง
เรือ ลอยกระทง 
สร้างความสามัคคี
เกิดข้ึนในหมู่คณะ 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ที่ 2. 2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้กับเด็กและ
เยาวชนตำบลหัว
ทะเล 
 

 เพ่ืออนุรักษภ์ูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตำบลหัว
ทะเลให้คงอยู่ต่อไป 

ประชาชนทั่วไป 
และผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 1 -๑๒ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน
ได้ร่วมสืบทอด
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร์   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ที่ 2. 3  การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการจัดกิจกรรม
แห่เทียนและถวาย
เทียนพรรษาเนื่องใน
เทศกาลวัน
เข้าพรรษา 

 เพ่ือร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น ร่วม
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา ส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ประชาชนทั่วไป  
หมู่ที่ 1 -๑๒
อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีทางพุทธ
ศาสนา 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดกิจกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 

เช่น วันมาฆบูชา วัน
เข้าพรรษา วันวิ
สาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

-เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติธรรมตาม
วันสำคัญทางพุทธ
ศาสนาได้ถูกต้อง 

ผู้บริหารฯ 
พนักงาน/
ลูกจ้างและ
ประชาชนทั่วไป  
หมู่ที่ 1 -๑๒
อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

๔๐,000 ๔๐,000 ๔๐,000 ๔๐,000 ๔๐,000 ผู้บริหารฯ 
พนักงาน/ลูกจ้าง
และประชาชน
ทั่วไป มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ปฏิบัติธรรมตาม
วันสำคัญทางพุทธ
ศาสนา  
 

กองการศึกษา 
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3.  ยุทธศาสตร์   การส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 
     กลยุทธ์ที่ 3.1 การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนประชาชนเล่น
กีฬา 

จัดหาอุปกรณ์
กีฬาประจำ
หมู่บ้าน ปีละ 1 
ครั้ง 

 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนสนใจ
การเล่นกีฬา
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ทะเลสีมุมเกมส์ต้าน
ยาเสพติดตำบลหัว
ทะเล  

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ไดใ้ช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด 

จัดแข่งขันกีฬา 
เยาวชน 
ประชาชน ปีละ 
1 ครั้ง 

๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 เด็กและเยาวชน
ไดใ้ช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
และห่างไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษา 
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3.  ยุทธศาสตร์   การส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 
     กลยุทธ์ที่ 3.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการในชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการส่งนักกีฬา
เยาวชน ประชาชน 
เข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 

 

-เพ่ือพัฒนาทักษะกีฬา
แก่เด็กและเยาวชน 
ประชาชน 

-จัดส่งเด็กและ
เยาวชน 
ประชาชน เข้า
ร่วมกิจกรรมปี
ละ 3 ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีทักษะ
และประสบการณ์
ด้านกีฬามากขึ้น 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์
อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
 

-เพ่ือสร้างความสามัคคี
ในองค์กรและระหว่าง
องค์กร 

- เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์
อำเภอบำเหน็จ
ณรงค์ ปีละ 1 
ครั้ง 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 เกิดความสามัคคี
ในองค์กรและ
ระหว่าง อปท.ใน
เขตอำเภอ
บำเหน็จณรงค์ 

กองการศึกษา 

๓ โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์และเครื่อง  
ออกกำลังกายประจำ
ศูนย์กีฬาตำบล 

-เพ่ือส่งเสริมการออก
กำลังกายของ
ประชาชนและเยาวชน 

ศูนย์กีฬาตำบล
หัวทะเล 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ออก
กำลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
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3.  ยุทธศาสตร์   การส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 
     กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ในการทำกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่
ลานกฬีา สถานที่
ออกกำลังกาย ของ
ประชาชน 

 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สถานที่ออกกำลังกาย
ในช่วงเวลาเย็นถึงค่ำ 

ลานกีฬา ลาน
ออกกำลังกาย
ของหมู่บ้าน/
ศูนย์กีฬาตำบล   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้ใช้
สนามกีฬา ลาน
กีฬา เป็นสถานที่
ออกกำลังกาย 
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองการศึกษา 

2 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาฟุตซอล 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน
และ ประชาชนมีลาน
กีฬาสำหรับออกกำลัง
กายและเล่นกีฬาใน
ชุมชนอย่างมีมาตรฐาน 
 

สนามกีฬาฟุต
ซอล จำนวน  ๑ 
แห่ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีพ้ืนที
ในการออกกำลัง
กายและเล่นกีฬา
อย่างทั่วถึงและ
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

๓ โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำเพื่อสาธิตการ
ว่ายน้ำเพื่อป้องกัน
เด็กจมน้ำ 

 

เพ่ือป้องกันการจมน้ำ
ของเด็กและเยาวชน
ตำบลหัวทะเล 

สระว่ายน้ำ
จำนวน ๑ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนมี
มีพ้ืนที่ในการ
ฝึกหัดการว่ายน้ำ
เพ่ือป้องกันการ
จมน้ำที่จะเกิดข้ึน 

กองการศึกษา 
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4.  ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน   
     กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการการจัดงาน 

วันเด็กแห่งชาติ 
เพ่ือให้เด็กได้มีสวนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆและ
เล็งเห็นความสำคัญ
ของตนเอง 

 

- เด็กและ
เยาวชนตำบล
หัวทะเลหมู่ ๑-
๑๒  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กมีความสุขทาง
ใจและมี
สุขภาพจิตที่ดี
และมีความสุขใน
วันเด็กแห่งชาติ 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัด
นิทรรศการผลงาน
เด็กและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

เพ่ือให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้ชื่นชมและ
เกิดความภาคภูมิใจ
ผลงานและทักษะทาง
วิชาการของเด็ก 

โรงเรียนในเขต
ตำบลหัวทะเล
จำนวน  ๖  
แห่ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กและ
ผู้ปกครองเกิด
ความภาคภูมิใจ
และมีความ
เชื่อมั่นใน
สถานศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

๓ โครงการอบรมเพ่ือ
ป้องกันเด็กจมน้ำ
ให้กับเด็กและ
เยาวชนตำบลหัว
ทะเล 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
รู้จักวิธีป้องกันและ
ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ 

เด็กและเยาวชน
ตำบลหัวทะเล 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน
รู้จักวิธีป้องกัน
และช่วยเหลือเด็ก
จมน้ำ 

กองการศึกษา 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัต ิ

………………………………………………………….. 
 

5.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูก่ารปฏิบัติ 
          คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลมีอำนาจหน้าที่นาการติดตามและ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย   

๑. นายเพชร    ฉิมวาส  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
๒. นางจุฑารัตน์  พิมพ์โนนทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
๓. นายวีระศักดิ์   ประสมทรัพย์ ปลัด อบต.หัวทะเล   กรรมการ 
๔. นายอนนท์   ดาโม้  หัวหน้าสำนักปลัด   กรรมการ 

 ๖. นายเทพนคร   ผ่องแผ้ว ตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กรรมการ 
 ๗.. นายอำพร  ขยันงาน  ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาเห็นชอบ  กรรมการ 
 ๘. นางสุภาวดี  ฟากวิลัย  รักษาราชการผอ.กองการศึกษาฯ  กรรมการ/เลขานุการ 

๙. นายอานนท์   แสงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
                   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีงบประมาณ
ละ  1  ครั้ง  ทั้งนี ้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 1.  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล 
 2.  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลฯ 

3.  ประเมินผลสำเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ควร
ประเมินทั้งระบบ คือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้
รับทราบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นสำหรับนำไปใช้ เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
5.3  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูก่ารปฏิบัติ 

1. การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ 
เป็นการประเมินผลเพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการที่ดี มีความสำคัญที่สุด เหมาะสมกับ 

สภาพปัจจุบันได้ดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นความต้องการของประชาชน 
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2. การประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ 
เป็นการประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ เพ่ือดูว่ามีปัญหา อุปสรรคอย่างไรหรือไม่ใน 

ระหว่างดำเนินการ  เป็นไปตามข้ันตอนที่วางไว้ในโครงการหรือไม่ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการที่วางไว้ 
 3.  การประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นลงเรียบร้อย 
 เป็นการประเมินผลเมื่อโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการ ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพตรงตามจุดมุ่งหมาย 
เป้าหมายหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพ่ือเก็บข้อมูลไว้ในการจัดทำโครงการต่อไป 
 ๔. ติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ  ๑  ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน 

 
.................................................................................................. 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  

----------------------------------------------------------------  
 

ตามท่ีกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  ได้จัดทำ 
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน และแนวทางของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

  

 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐      เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

                                                                 (นายวีรภาส   ตันติปัญจพร)  
                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล 
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ภาคผนวก 


