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บทที่ 1 
บทนำ 

------------------------------------------------- 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  ไดรวบรวมปญหาท่ีตองการ

ดำเนินการแกไข  ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและผูท่ีมีสวนไดเสียของงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ไดจัดทำกลุมขอมูลปญหา/ความตองการพัฒนาและกำหนดประเด็นการพัฒนาข้ึน  เพ่ือครอบคลุมทุกดานของการ
พัฒนาท้ังดานการสงเสริมสุขภาพการศึกษาและความรูทางดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และ     ภูมิปญญา
ทองถ่ิน    ดานการสงเสริมการพัฒนาดานบุคลากร    สงเสริมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   สงเสริมพัฒนาการและ
อนามัยเด็ก  รวมท้ัง การพัฒนาดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กละดานความปลอดภัย  ดาน
วิชาการและกิจกรรมหลักสูตร  ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน  ซ่ึงเปนมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  อันเปนกรอบดำเนินการท่ีนำไปสูการกำหนดวิสัยทัศน   พันธกิจ  
ยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนา  กำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา   เพ่ือใหเกิดภาพความสำเร็จของวิสัยทัศนท่ี
กำหนดไว 

 
 

1.1 วิสัยทัศน 
       “พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน   อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา   สรางนักกีฬาใหแข็งแกรง” 
 

1.2  พันธกิจ  
     พันธกิจท่ี 1   พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
 พันธกิจท่ี 2   สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 พันธกิจท่ี 3   สงเสริมการกีฬา และนันทนาการในชุมชนแกเด็ก เยาวชน และประชาชน 
          พันธกิจท่ี  4   สงเสรมิพัฒนาการเด็กและเยาวชนใหมีประสิทธิภาพ 
  

 1.3 เปาประสงค 
เปาประสงค 

(Goals) 
ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

เปาหมาย (Targets)   
ป 61-6๕ 61 62 63 64 ๖๕ 

1. การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐาน 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม
ดานการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาใหไดมาตรฐาน  

๔๕  โครงการ 100 % 
 

  

25 % 
 
  

25% 
  

25% 25% 25% 

2.   การอนุรกัษ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม
ดานการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

๕  โครงการ  
80 % 

 
20 % 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

3. สงเสริมพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการใน
ชุมชน 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม
ดานการสงเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการในชุมชน 

๘  โครงการ  
80 % 

 
20 % 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

4. การสงเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชน 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม
ดานการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กและเยาวชนใหมี
ประสิทธิภาพ 

๓  โครงการ  
80% 

 
20 % 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๑ 

๑. ตัวช้ีวัด :  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 

๒. ขอบเขตความหมาย : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน  หมายความวา การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการ

ดำรงชีวิตในทองถ่ิน  พัฒนาสงเสริมความรูแกบุคลากรทางการศึกษา  เยาวชน  และประชาชน การสงเสริมสุขภาพ

อนามัยแกเด็กนักเรียน ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ  การศึกษา และกาจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา 

๓. หนวยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม  

๔. คาเปาหมาย (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : มีจำนวนกิจกรรมครบตามจำนวน 

๕. วิธีการคำนวณ :  โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปจจุบันโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีไดดำเนินการ  จำนวน   ๔๓ โครงการ 

๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : รายงานผลการปฏิบัตงิานโครงการ/กิจกรรมประจำป 

 

 

 

 
รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๒ 

๑. ตัวช้ีวัด :  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๒. ขอบเขตความหมาย :  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  หมายความวา  การสงเสริม  

อนุรักษ  และการพัฒนาแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการสงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนาและงานรัฐพิธีตางๆ 

๓. หนวยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม  

๔. คาเปาหมาย (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : มีจำนวนกิจกรรมครบตามจำนวน 

๕. วิธีการคำนวณ :  โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปจจุบันโครงการ/กิจกรรมดานการการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีไดดำเนินการ  จำนวน   ๕  โครงการ 

๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : รายงานผลการปฏิบัตงิานโครงการ/กิจกรรมประจำป 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๓ 

๑. ตัวช้ีวัด :  สงเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

๒. ขอบเขตความหมาย : สงเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน  หมายความวา การสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชน ประชาชน เลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ  จัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการในชุมชน  การปรับปรุงพัฒนา

สถานท่ีในการทำกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

๓. หนวยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม  

๔. คาเปาหมาย (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : มีจำนวน กิจกรรมครบตามจำนวน 

๕. วิธีการคำนวณ :  โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปจจุบันโครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการใน

ชุมชน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีไดดำเนินการ  จำนวน   ๗  โครงการ 

๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : รายงานผลการปฏิบัตงิานโครงการ/กิจกรรมประจำป 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๔ 

๑. ตัวช้ีวัด :  สงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนใหมีประสิทธิภาพ 

๒. ขอบเขตความหมาย : สงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนใหมีประสิทธิภาพ  หมายความวา  สงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนรวมกันทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสวนรวม  สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดมีพัฒนาการท่ีสมบูรณทุกดาน 
๓. หนวยวัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม  

๔. คาเปาหมาย (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : มีจำนวนกิจกรรมครบตามจำนวน 

๕. วิธีการคำนวณ :  โดยการนับจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปจจุบันโครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนใหมี

ประสิทธิภาพของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีไดดำเนินการ  จำนวน   ๓  โครงการ 

๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : เก็บรวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณ/ปการศึกษา 
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บทที่  2   
ผลการจัดการศึกษาในปงบประมาณที่ผานมา 

………………………………………………………… 
 

จากผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ท่ีไดบรรลุวิสัยทัศน และจุดมุงหมาย

เพ่ือการพัฒนา โดยมีโครงการ/กิจกรรมในดานตางๆ   โดยอาศัยกรอบและทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  มาจัดหมวดหมูใหสอดคลองโดยบูรณาการองคความรูตางๆ ยึดหลักการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.1  กลยุทธดานการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและขอเสนอแนะ ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน 

๑.โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) สำหรับ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

-เพ่ือใหเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับอาหารเสรมิ
(นม) อยางท่ัวถึง
และเพียงพอ 

-เด็กปฐมวัยไดรับ
อาหารเสริม(นม) 
อยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

-เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล ไดรับ
อาหารเสริม(นม)  อยาง
ท่ัวถึงและเพียงพอทุกคน 

๒.โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) สำหรับ
เด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

-เพ่ือใหเด็ก
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ไดรับอาหาร
เสรมิ(นม) อยาง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

-เด็กนักเรียนไดรับ
อาหารเสริม(นม) 
อยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

-เด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ไดรับอาหารเสรมิ(นม)  
อยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

๓.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสำหรับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล 

-เพ่ือใหเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับอาหาร
กลางวัน อยาง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

-เด็กปฐมวัยไดรับ
อาหาร กลางวัน
อยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

-เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
รับประทานอาหารกลาง
วันท่ีถูกหลักโภชนาการ 
แตยังมีเด็กบางรายท่ีมี
ปญหาทุพโภชนาการตอง
รวมมือกับผูปกครองใน
การแกไข 

๔.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสำหรับเด็ก
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

-เพ่ือใหเด็ก
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ไดรับอาหาร
กลางวัน อยาง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

-เด็กโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ไดรับอาหาร 
กลางวันอยางท่ัวถึง
และเพียงพอ 

 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

ครบ ๑๐๐% 
 

 

-เด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ไดรับประทานอาหารกลาง
วันท่ีถูกหลักโภชนาการ 
อยางครบถวนและ
เพียงพอ 

๕.โครงการสอนทักษะ
ภาษา อังกฤษใหแก
นักเรียนชวงปดภาคเรียน 
 

 

เพ่ือการเพ่ิม
ความรู/ทักษะ
ดานภาษา ฯลฯ 
ใหแกนักเรียน 
และใหนักเรียนใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

เด็กนักเรยีนไดรับ
ความรูและมีทักษะ
ภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งข้ึน 
 

เด็กนักเรยีน 
ชวง
ประถมศึกษา 
๔๐ คนมัธยม
ตอนตน
จำนวน ๒๐ 
คน  

เด็กนักเรยีน ชวง
ประถมศึกษา ๔๐ 
คนมัธยมตอนตน
จำนวน ๒๐ คน  

-เด็กนักเรียนไดรับความรู
และสามารถนำความรูท่ีได
ไปใชในการศึกษาในระดับ
ตอไป 
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๖.โครงการสงเสรมิดูแล 

ปองกันสุขภาพปากและ

ฟนสำหรับเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือปองกันไมให

เด็กเปนโรคฟนผ ุ

เด็กเล็กรูจักรักษา

สุขภาพของตนเองท่ี

ถูกตอง 

ครบ  ๑๐๐% ครบ  ๑๐๐% เด็กและผูปกครองสามารถ

ดูแลสุขภาพปากและฟนท่ี

ถูกตอง แข็งแรง  

๗.โครงการจัดหาสื่อการ

เรียนการสอน วัสดุ

การศึกษา เครื่องเลน

สนาม สำหรับเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กมี

อุปกรณการเรียน

การสอนเพ่ือ

สงเสริม

พัฒนาการของ

เด็กใหเหมาะสม 

เด็กมีการพัฒนาการ

สมวัย ครบ ๔  ดาน 

ครบ  ๑๐๐% ครบ  ๑๐๐% เด็กไดรับการพัฒนาครบ

ท้ัง ๔ ดาน ท้ังดานรางกาย 

อารมณ สังคม และ

สติปญญา 

๘.โครงการจัดกิจกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
เชน วันมาฆบูชา วัน
เขาพรรษา วันวิสาขบูชา 
วันอาสาฬหบูชา อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

-เพ่ือปลูกฝงให
เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม และ
ปฏิบัติธรรมตาม
วันสำคัญทางพุทธ
ศาสนาไดถูกตอง 
 

ผูบริหารฯ 
พนักงาน/ลูกจาง
และประชาชนท่ัวไป  
หมูท่ี 1 -๑๒อยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง 

รอยละ ๗๕ 

 

รอยละ ๗๕ 

 

บริหารฯ พนักงาน/ลูกจาง
และประชาชนท่ัวไป มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ปฏิบัติธรรมตามวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนา  
 

๙.โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานเด็กและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 

เพ่ือใหเด็กและ
ผูปกครองไดช่ืน
ชมและเกิดความ
ภาคภูมิใจผลงาน
และทักษะทาง
วิชาการของเด็ก 
 

โรงเรียนในเขต
ตำบลหัวทะเล
จำนวน  ๖  แหงเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ตัวเอง 

รอยละ ๙๕ รอยละ ๙๕ เด็กและผูปกครองเกิด
ความภาคภูมิใจและมี
ความเช่ือมั่นใน
สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

๑๐.โครงการจัด

นิทรรศการผลงานเด็ก 

และมอบวุฒิบัตรแกเด็ก

ปฐมวัย 

-เพ่ือใหเด็กและ

ผูปกครองไดช่ืน

ชมผลงานของเด็ก

ปฐมวัย 

เด็กไดรับคำชมเชย

จากครูและ

ผูปกครองไดเห็น

พัฒนาการดาน

วิชาการ 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ เด็กและผูปกครองไดช่ืน

ชมผลงานของเด็กปฐมวัย

และรวมสงเสริมการ

พัฒนาเด็ก 

๑๑.โครงการศึกษาแหลง

เรียนรูนอกสถานท่ีสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

 

 

เพ่ือใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรง

และศึกษา

สิ่งแวดลอมตางๆ 

เด็กปฐมวัยไดรับ

ความรูจาก

ประสบการณตรง  

รอยละ ๘๐ 

 

รอยละ ๘๐ 

 

เด็กไดรับประสบการณ

ตรงและศึกษาสิ่งแวดลอม

ตางๆ 

๑๒.โครงการแขงขันกีฬาสี

เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

 

 

 

เพ่ือใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรง

และรูแพ   รูชนะ  

รูอภัย ไดพัฒนา

ดานรางกายและ

จิตใจท่ีด ี

เด็กไดรับ

ประสบการณตรง

และรูแพ  รูชนะ รู

อภัย  

รอยละ ๗๕ 

 

รอยละ ๗๕ 

 

เด็กไดรับประสบการณ

ตรงและรูแพ   รูชนะ  รู

อภัย ไดพัฒนาดาน

รางกายและจิตใจท่ีด ี
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๑๓.โครงการจัดกิจกรรม

วิทยนอยปฐมวัย 

 

 

 

เพ่ือฝกใหเด็กได

สังเกต 

เปรียบเทียบ 

เรียนรู

ประสบการณตรง 

พัฒนาการดาน

สติปญญา ดาน

สังคม 

รอยละ ๗๕ 

 

รอยละ ๗๕ 

 

เด็กไดสังเกต เปรียบเทียบ 

เรียนรูประสบการณตรง 

๑๔.โครงการสงเสริม

จินตนาการเด็กปฐมวัย 

-การเลานิทาน 

-การผลติสื่อ 

-การละเลนพ้ืนบาน 

เพ่ือใหเด็กไดเกิด

ทักษะการคิดรวบ

ยอด เกิดทักษะ

การพูด การฟง

จากการเลานิทาน

ของครู ผูปกครอง 

เด็กไดเกิดทักษะการ

คิดรวบยอด เกิด

ทักษะการพูด การ

ฟงจากการเลา

นิทานของครู 

ผูปกครอง 

รอยละ ๗๕ 

 

รอยละ ๗๕ 

 

เด็กไดเกิดทักษะการคิด

รวบยอด เกิดทักษะการ

พูด การฟงจากการเลา

นิทานของครู ผูปกครอง 

๑๕.โครงการผลิตสื่อและ

พัฒนาสื่อการเรียนสอนให

ตรงกับหนวยการเรียน

หรือแผนจดัประสบการ

การเรยีนรูเด็กปฐมวัย 

-เพ่ือพัฒนา

กลามเน้ือมดัใหญ

(ดานรางกาย) 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ

การทรงตัว(ดาน

รางกาย) 

-เพ่ือพัฒนาการ

เลนรวมกัน(ดาน

สังคม) 

-เพ่ือใหเด็กเกิด

ความสนุกสนาน

(ดานอารมณ) 

-เด็กไดเลนรวมกัน

อยางสนุกสนานและ

มีทักษะการเลนตาม

ความถนัด 

 

รอยละ ๙๐ 

 

รอยละ ๙๐ 

 

เด็กไดรับการพัฒนา

กลามเน้ือมดัใหญ(ดาน

รางกาย) 

-เพ่ือพัฒนาทักษะการทรง

ตัว(ดานรางกาย) 

-เพ่ือพัฒนาการเลน

รวมกัน(ดานสังคม) 

-เพ่ือใหเด็กเกิดความ

สนุกสนาน(ดานอารมณ) 

๑๖.โครงการจัดกิจกรรม

วันเด็กแหงชาต ิ

เพ่ือกระตุนใหเด็ก

ตระหนักในสิทธิ

และหนาท่ีความ

รับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 

เด็กภาคภูมิใจ รู

บทบาทและ

ความสำคญัของ

ตนเองตามความ

ถนัด 

รอยละ ๙๐ 

 

รอยละ ๙๐ 

 

เด็กตระหนักในสิทธิและ

หนาท่ีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 

๑๗.โครงการจัดหาน้ำดื่มท่ี

สะอาดปลอดภัยสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

 

เพ่ือใหเด็กเล็กมี

น้ำดื่มสำหรับ

บริโภคท่ีสะอาด 

ปลอดภัยไมมี

สิ่งเจือปน 

เด็กเล็กไดดื่มน้ำท่ี

สะอาด ปลอดโรคไร

สิ่งเจือปน 

รอยละ ๑๐๐ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

เด็กเล็กมีน้ำดืม่สำหรับ

บริโภคท่ีสะอาด ปลอดภัย

ไมมสีิ่งเจือปน 

๑๘.โครงการตรวจสุขภาพ

ประจำปใหครูและผู

ประกอบอาหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเฝาระวังและ

ปองกันโรคท่ี

อาจจะเกิดข้ึนกับ

เด็ก 

ครูและผูประกอบ

อาหารมสีุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง

และไมมภีาวะเสี่ยง

ตอโรคติดตอตางๆ 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ ครูและผูประกอบอาหารมี

สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง

และไมมภีาวะเสี่ยงตอ

โรคตดิตอตางๆ 
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๑๙.โครงการจัดซื้อ

ครุภณัฑสำนักงาน  เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

สำหรับครูผูดูแลเด็กและ

บุคลากรทางการศึกษา 

เชน คอมพิวเตอร   เครื่อง

ปริ้นเตอร โตะ-เกาอ้ี

ทำงาน ตูเก็บเอกสารฯ  

เพ่ือใหครูผูดูแล

เด็ก/บุคลากร

ทางการศึกษามีสิ่ง

อำนวยความ

สะดวกในการ

ปฏิบัติงานท่ีเกิด

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

ครูผูดูแลเด็ก/

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ครูผูดูแลเด็ก/บุคลากร

ทางการศึกษามีสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานท่ีเกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒๐.โครงการสงบุคลากร
เขาอบรมหลักสตูรตาง  ๆ 
ตามท่ีหนวยงานภาครัฐ
กำหนด 

เพ่ือใหบุคลากรได
ปฏิบัติหนาท่ีใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากยิ่งข้ึน 
-เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตำบล
และพนักงานจาง ท่ี
ปฏิบัติหนาท่ี
เก่ียวกับการศึกษา   
อยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง  

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ครูผูดูแลเด็ก/บุคลากร

ทางการศึกษามีความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติ

ไดอยางถูกตอง 

๒๑.โครงการอบรมให

ความรูการปฏิบัติงาน การ

นิเทศงาน  การติดตามผล

การดำเนินงาน ภายใน

องคกรและสถานศึกษา 

เพ่ืออบรมให

ความรู และ

ซักซอมแนว

ทางการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากรทาง

การศึกษา 

มีการอบรมให

ความรูโดยจัดอบรม

เองและสงบุคลากร

ไปอบรมตางๆอยาง

นอยปการศึกษาละ 

๑  ครั้ง 

ครบ  ๑๐๐% ครบ  ๑๐๐% บุคลากรทางการศึกษา

ไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

๒๒.โครงการอบรม

คุณธรรม จรยิธรรม

สำหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหขาราชการ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามี

คุณธรรม

จริยธรรม มี

ศักยภาพการ

ทำงานใหดียิ่งข้ึน 

ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม มี

ศักยภาพการทำงาน

ใหดียิ่งข้ึน 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม มีศักยภาพการ

ทำงานใหดียิ่งข้ึน 

๒๓.โครงการจัดซื้อวัสดุ

งานบานงานครัว    

เพ่ือใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีวัสดุงาน

บานงานครัว 

เพียงพอและเกิด

ประสิทธิภาพ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

มีวัสดุงานบานงาน

ครัวเพียงพอกับการ

ใชงาน 

รอยละ ๘๐ 

 

 

รอยละ ๘๐ 

 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ

งานบานงานครัว 

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ใหบรรลเุปาหมาย 

๒๔.โครงการจัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณและเครื่องใช
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุเครื่องใชท่ี
เหมาะสม และ
ปลอดภัย 
 

จัดซื้อใหเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอยาง
ท่ัวถึงและครบทุก
คน 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุเครื่องใชท่ีเหมาะสม 
และปลอดภัย 



8 
 

๒๕.โครงการสนับสนุน

คาใชจายในการจัด

การศึกษาสำหรับเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

-คาหนังสือเรียน 

-คาอุปกรณการเรยีน 

-คาเครื่องแบบนักเรยีน 

-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เพ่ือใหเด็กไดรับ
การพัฒนาเต็ม
ศักยภาพและ
บรรลตุาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

เพ่ือแบงเบาภาระ

ผูปกครองและเด็ก

ไดรับการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ เพ่ือแบงเบาภาระ

ผูปกครองและเด็กไดรับ

การพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๒๖.โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมอนุรักษภมูิปญญา

ทองถ่ิน เชน การทำเกลือ 

สินเธาว การจักสาน  การ

ทอเสื่อกก  การประดิษฐ

เครื่องเลนโบราณ  เชนมา

กานกลวย,เดินกะลาฯ 

เพ่ือใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรง

จากการรวม

กิจกรรม 

เด็กปฐมวัยไดเรียนรู

เก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ เด็กไดเรยีนรูจาก

ประสบการณตรงจากการ

รวมกิจกรรม 

๒๗.โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการจดัจาง
ครูสอนระดับอนุบาล หรือ
ครูสอนวิชาการอ่ืนๆใหแก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน สพฐ. 

เพ่ือแกไขปญหา
การขาดแคลนครู
ในสาขาท่ีขาด
แคลนเพ่ือใหแก
เด็กนักเรยีน ใหมี
ความรูและทักษะ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา  

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กนักเรียน
โรงเรียน สพฐ.ระดับ
อนุบาล-ป.๖ 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๐ เด็กนักเรยีนมีความรูและ
ทักษะในการพัฒนาตนเอง 
และยกระดับตาม
มาตรฐานการศึกษา 

๒๘.โครงการสงเสริมการ

จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง

พุทธศาสนา เชน  วัน

เขาพรรษา/ 

วันออกพรรษา ฯลฯ 

 

เพ่ือปลูกฝงใหเด็ก

มีคุณธรรม 

จริยธรรมคานิยม

ท่ีดีงามใหกับเด็ก

และรักษา

วัฒนธรรม

ประเพณีใหคงอยู

สืบไป 

เด็กปฐมวัยได

แสดงออกและมีสวน

รวมในการจดั

กิจกรรม 

รอยละ ๙๐ 

 

รอยละ ๙๐ 

 

เด็กไดรับการปลูกผังให

เด็กมีคณุธรรม จรยิธรรม

และรักษาวัฒนธรรม

ประเพณีใหคงอยูสืบไป 

๒๙.โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมคณุธรรม 

จริยธรรมสำหรับเด็ก

ปฐมวัย เชน  วันไหวครู  

วันแมแหงชาติ ฯ 

 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก

มีคุณธรรม 

จริยธรรมทำความ

ดี มีความ

ประพฤติ

เรียบรอย มี

ระเบียบวินัย  

 

เด็กปฐมวัยมีความ

กระตือรือรนในการ

ทำความดี  มีสมาธิ

ในการจัดกิจกรรม

ตางๆ 

รอยละ ๙๐ 

 

รอยละ ๙๐ 

 

เด็กมีคณุธรรม จรยิธรรม

ทำความดี มีความ

ประพฤติเรียบรอย มี

ระเบียบวินัย 
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๓๐.โครงการสงเสริม

อนุรกัษวัฒนธรรม

ประเพณไีทย เชน วันลอย

กระทง/วันสงกรานต ฯ 

เพ่ือปลูกฝงใหเด็ก

มีคุณธรรม 

จริยธรรม มี

คานิยมท่ีดีงาม

และรักษา

วัฒนธรรมการ

แตงกายแบบไทย

ใหคงอยูสืบไป 

 

เด็กปฐมวัยมีความ

พรอมเพรียง เกิด

ความสวยงาม 

สงเสริมใหเด็กรัก

ความเปนไทย 

รอยละ ๙๐ 

 

รอยละ ๙๐ 

 

เด็กไดรับการปลูกฝงใหมี

คุณธรรม จรยิธรรม มี

คานิยมท่ีดีงาม  และรักษา

วัฒนธรรมการแตงกาย

แบบไทยใหคงอยูสืบไป 

๓๑.โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนภายในและภายนอก

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลหัวทะเล  เชน  

สนามเด็กเลน /การปลูก

ไมประดับ  จัดสวนหยอม

ติดตั้งผามานก้ันแสงแดด  

มุงลวด ฯ  

เพ่ือปรับปรุงภมูิ

ทัศนภายในและ

ภายนอกอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กใหได

มาตรฐานและ

เหมาะสมกับเด็ก

ปฐมวัย  

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สภาพสิ่งแวดลอมท่ี

ดีข้ึนและมีความ

ปลอดภัย 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมภีูมิ

ทัศนท่ีเหมาะสมกับการจัด

กิจกรรมใหเด็ก 

๓๒.โครงการปรับปรุง 

ซอมแซมและตอเติม 

อาคารเรยีน หองครัว  

หองเก็บของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตำบลหัวทะเล  

 

 

เพ่ือปรับปรุง 

ซอมแซม ตอเติม

อาคารเรยีน 

หองครัว  หอง

เก็บของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลหัวทะเล  

ใหเกิดความ

ปลอดภัยและ

เหมาะสะกับการ

ใชงานกับเด็ก

ปฐมวัย 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

อาคาร ท่ีเหมาะสม

กับการเลีย้งดูเด็กท่ี

เหมาะสม ปลอดภัย 

รอยละ ๗๐ รอยละ ๗๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ

เปนระเบียบเรียบรอย 

ปลอดภัย และมีมาตรฐาน

สามารถใชงานตามความ

เหมาะสม 

๓๓.โครงการกอสราง

สนามเด็กเลนเสริมสราง

ปญญา 

เพ่ือใหเด็กไดรับ

การพัฒนาครบท้ัง 

๔ ดาน คือ ดาน

รางกาย อารมณ 

สังคม และ

สติปญญา 

 

เด็กไดรับการพัฒนา

และเรียนรูตาม

ความถนัดตามฐาน

การเรยีนรูตางๆ 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ เด็กไดรับการพัฒนาครบ

ท้ัง ๔ ดานตามฐานการ

เรียนรูตางๆ 
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๓๔.โครงการจัดซื้อและ

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร

ปดในสถานศึกษา 

เพ่ือปองกันความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

รวมถึงเด็กและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๓๕.โครงการกอสรางเสา

ธงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กได

มีเสาธงท่ีได

มาตรฐานในการ

ทำกิจกรรมตาม

แผนจัด

ประสบการณ 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

เสาธงชาติท่ีได

มาตรฐาน 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ เด็กเล็กไดมีเสาธงท่ีได

มาตรฐานในการทำ

กิจกรรมตามแผนจัด

ประสบการณ 

๓๖.โครงการกอสรางรั้ว-

ปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

เพ่ือให ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

ภูมิทัศนท่ีสวยงาม 

และเด็กเล็กมี

ความปลอดภัย 

 

ศูนยพัฒนาเด็กมรีั้ว-

ปายท่ีท่ีสวยงาม 

ปลอดภัยและได

มาตรฐาน 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมภีูมิ

ทัศนท่ีสวยงาม และเด็ก

เล็กมีความปลอดภัย 

๓๗.โครงการเยี่ยมบาน

นักเรียน 

 

 

เพ่ือสงเสริม

การศึกษาและ

เช่ือมโยงการ

เรียนรูของเด็ก 

 

ครูผูดูแลเด็กไดสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูปกครอง 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ บุคลากรทางการศึกษา

ไดรับรูปญหาของเด็กและ

สามารถแกไขปญหา

ชวยกันได 

๓๘.โครงการกอสราง
อาคารเรยีนโรงเรียน
อนุบาลสังกัดองคการ
บริหารสวนตำบลหัวทะเล( 
ตามแบบมาตรฐานท่ีกรม
สงเสริมกำหนด) 
 

เพ่ือจะไดมี

สถานท่ีจัดการ

เรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

โรงเรียนอนุบาล 
จำนวน 1 แหง 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ เด็กมสีถานท่ีเรียนท่ีได
มาตรฐานและเปนการ
ยกระดับการศึกษาของ
ทองถ่ินใหสูงข้ึนเพ่ือ
รองรับภารกิจท่ีมากข้ึน 

๓๙.โครงการอบรมให
ความรูเพ่ือแกไขปญหา
ภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

เพ่ือแกไขปญหา
เด็กท่ีมีภาวะ
โภชนาการ(เด็ก
อวน เด็กผอม) ให
มีพัฒนาการ
เจริญเติบโตตาม
เกณฑมาตรฐาน 
 

ผูปกครองไดรับ
ความรูเก่ียวกับการ
ดูแลเด็กและเขา
หลักโภชนาการท่ี
ถูกตอง 

รอยละ  ๘๐ รอยละ  ๘๐ ผูปกครองไดรับความรู
เก่ียวกับการดูแลเด็กและ
เขาหลักโภชนาการท่ี
ถูกตอง 
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๔๐.โครงการสงเสริมการ

เรียนรู  สานใยรัก เช่ือม

ความสัมพันธกับชุมชน 

เพ่ือใหครูผูดูแล

เด็กไดเขารวม 

หรือชวยเหลือ

กิจกรรมตางๆของ

ชุมชนและ

หนวยงานท้ัง

ภาครัฐ ตามความ

เหมาะสม 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูปกครอง 

ชุมชน องคกรตางๆ 

เกิดความรักความ

สามัคคี  มสีวนรวม

ชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน  มีความสัมพันธ

อันดีตอกัน 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ครูผูดูแลเด็กไดเขารวม 

หรือชวยเหลือกิจกรรม

ตางๆของชุมชนและ

หนวยงานท้ังภาครัฐ ตาม

ความเหมาะสม 

 

๔๑.โครงการทอดผาปา

เพ่ือการศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตำบลหัวทะเล  

เพ่ือใหชุมชน 

ผูปกครองมสีวน

รวม สนับสนุน

งบประมาณ ใน

การพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ชุมชน ผูปกครอง มี

สวนรวมในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

และเกิดความรัก 

ความสัมพันธอันดี

ตอกัน 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๐ ชุมชน ผูปกครองมีสวน

รวม สนับสนุนงบประมาณ 

ในการพัฒนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

๔๒.โครงการประชุม/

อบรมใหความรูความ

เขาใจผูปกครองศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัว

ทะเล 

เพ่ือใหชุมชน 

ผูปกครองไดมี

ความรูเก่ียวกับ

การเลีย้งดูเด็กท่ี

ถูกตองได

มาตรฐาน 

เพ่ือใหชุมชน 

ผูปกครองไดมี

ความรูเก่ียวกับการ

เลี้ยงดเูด็กท่ีถูกตอง

ไดมาตรฐาน 

รอยละ ๙๕ รอยละ ๙๕ ชุมชน ผูปกครองไดมี

ความรูเก่ียวกับการเลี้ยงดู

เด็กท่ีถูกตองไดมาตรฐาน 

๔๓.โครงการรณรงคการ
คัดแยกและลดปริมาณ
ขยะในสถานศึกษา 

เพ่ือคัดแยกและ
ลดปรมิาณขยะใน
โรงเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพ้ืนท่ีตำบลหัว
ทะเล 

เพ่ือปลูกฝงและ

สรางจิตสำนึกใหเด็ก

ในโรงเรียนและศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีการคัดแยก
ขยะท่ีถูกวิธีและมรีายได
จากการจำหนายขยะ 
 

๔๔.โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพใหแกหมูบาน 
 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับขอมลู
ขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ -ประชาชนไดรบัรูขอมลู
ขาวสารและเหตุการณ
ปจจุบัน 

๔๕.โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษา 

- เพ่ือใหคณะ
ผูบริหาร/
คณะกรรมการ
บริหาร
สถานศึกษา /
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบั
ความรูและนำมา
พัฒนาศูนยฯ  
 

คณะผูบริหาร/
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 
/บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัความรู
และนำมาพัฒนา
ศูนยฯ 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ -ประชาชนไดรบัรูขอมลู
ขาวสารและเหตุการณ
ปจจุบัน 
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๔๖.โครงการอบรมเพ่ือ
ปองกันเด็กจมน้ำใหกับ
เด็กและเยาวชนตำบลหัว
ทะเล 

เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนรูจักวิธี
ปองกันและ
ชวยเหลือเด็ก
จมน้ำ 

เด็กและเยาวชน
ตำบลหัวทะเล 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ เด็กและเยาวชนรูจักวิธี
ปองกันและชวยเหลือเด็ก
จมน้ำ 

๔๗.โครงการจัดซื้อศาลาท่ี

พักสำหรับผูปกครอง

(ศาลาทรงไทยสำเร็จรูป) 

เพ่ือใหผูปกครอง

มีสถานท่ีพักใน

ระหวางมาติดตอ

งานท่ีศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ศาลาท่ีพักสำหรับ

ผูปกครองจำนวน ๑ 

หลัง 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีศาลา

ท่ีพักสำหรับผูปกครอง

จำนวน ๑ หลัง 

๔๘.โครงการพัฒนา
สุขภาพดมีีสุข เด็กแรก
เกิด- ๒ ป 

เพ่ือสงเสริม 
สรางแรงจูงใจ
ในการพัฒนา
เด็กแบบมีสวน
รวมทุกภาค
สวน และมีการ
ติดตาม
ประเมินผลตอ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของเด็ก  
 

อบรมใหความรู
ผูปกครองเด็ก
แรกเกิด -๒ ป ใน

เขตพ้ืนท่ีตำบลหัว

ทะเล 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ สรางแรงจูงใจให
ผูปกครองเด็กมีสวนรวม
ในการรวมพัฒนา ติดตาม
ประเมินผลพัฒนาการเด็ก  

๔๙.โครงการเฝาระวัง 

ปองกันและควบคุม

โรคตดิตอในเด็กของ

สถานศึกษา 

เพ่ือสงเสริม

กิจกรรมการ

สรางเสริม

สุขภาพ และ

การปองกัน

โรคติดตอใน

เด็ก เชน โรค

มือ เทาปาก 

ฯลฯ 

 

จัดกิจกรรม
เสริมสรางเพ่ือ
ปองกันการเกิด
โรคติดตอในเด็ก
ศพด.และเด็ก
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตตำบล
หัวทะเล จำนวน  
๖  โรง 
 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ อัตราการปวยดวย

โรคติดตอลดลงอยาง

ตอเนื่องสงผลตอ

พัฒนาการและสุขภาพ

ท่ีดีของเด็ก 

 

๕๐.โครงการสงเสริม

พัฒนาการเด็กตาม

ขบวนการเรียนรูโดยใชจิต

กรรมฝาผนัง 

เพ่ือสงเสริมการ

เกิดการเรียนรู 

ท่ีหลากหลาย

ผานจิตรกรรม

ฝาผนัง 

ออกแบบภาพวาด
ท่ีเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ เด็กไดรับการเรียนรูท่ี

หลายหลายและคิด

ตามจินตนาการของ

เด็กแตละคน 
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๒.  กลยุทธดานกีฬาและนันทนาการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน 

๑.โครงการจัดซื้อ
อุปกรณกีฬาใหแก
หมูบาน  

เพ่ือให
ประชาชน/
เยาวชนมี
อุปกรณกีฬาเพ่ือ
ออกกำลังกาย
อยางเพียงพอ 

ประชาชน/เยาวชน 
มีอุปกรณกีฬาในการ
ออกกำลังกายและ
เลนกีฬา 

หมูท่ี 1 -๑๒ จัดซื้ออุปกรณกีฬาให
หมูบาน หมูท่ี 1-๑๒ 

ประชาชนสนใจในการ
ออกกำลังกายมากข้ึน 

๒.โครงการแขงขัน
กีฬาทะเลสีมุมเกมส
ตานยาเสพติดตำบล
หัวทะเล 

เพ่ือสงเสริมให
พนักงาน 
ผูบริหาร สมาชิก
สภา ฯ และ
ประชาชนท่ัวไป
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง สงเสริม
ความรักความ
สามัคค ี

ผูบริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภาฯและ
ประชาชนท่ัวไป ได
เขารวมกิจกรรม 

ผูบริหาร 
พนักงาน 
สมาชิกสภาฯ
และประชาชน
ท่ัวไป  

ผูบริหาร พนักงาน 
สมาชิกเขารวม
กิจกรรมแขงขันกีฬา
ทะเลสีมุมเกมสตานยา
เสพติดตำบลหัวทะเล 

 พนักงาน ผูบริหาร 
สมาชิกสภา ประชาชน 
ใชเวลาวางในการออก
กำลังกาย มีความรัก 
ความสามัคคี การ
ประสานงานทำงาน
รวมกันมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

๓.โครงการแขงขัน
กีฬาทองถ่ินสัมพันธ
อำเภอบำเหน็จณรงค 

เพ่ือสงเสริมให
พนักงาน 
ผูบริหาร สมาชิก
สภา ฯ และ
ประชาชนท่ัวไป
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง สงเสริม
ความรักความ
สามัคค ี

ผูบริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภาฯและ
ประชาชนท่ัวไป ได
เขารวมกิจกรรม 

ผูบริหาร 
พนักงาน 
สมาชิกสภาฯ
และประชาชน
ท่ัวไป  

ผูบริหาร พนักงาน 
สมาชิกเขารวม
กิจกรรมแขงขันกีฬา
ทองถ่ินสัมพันธอำเภอ
บำเหน็จณรงค 

 พนักงาน ผูบริหาร 
สมาชิกสภา ฯ
ประชาชน มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 
สรางความรัก ความ
สามัคคีของชาวตำบล
หัวทะเล 
 

๔.โครงการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน
ตางๆ 

เพ่ือสงเสริมให
เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 
ใชเวลาใหเกิด
ประโยชนสราง
ความสามัคค ี

เด็กและเยาวชนมี
โอกาสไดเขารวมการ
แขงขันในระดับ
ตางๆ มีทักษะการ
เลนกีฬาท่ีถูกตอง 

เด็กและ
เยาวชนตำบล
หัวทะเล  

เด็กและเยาวชนมี
โอกาสไดเขารวมการ
แขงขันในระดับตางๆ 

 เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง ใชเวลาใหเกิด
ประโยชนสรางความ
รักความสามัคคีในหมู
คณะ 

๕.โครงการจัดซื้อ
อุปกรณและเครื่อง  
ออกกำลังกายประจำ
ศูนยกีฬาตำบล 

-เพ่ือสงเสรมิการ
ออกกำลังกาย
ของประชาชน
และเยาวชน 

ศูนยกีฬาตำบลหัว
ทะเล 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ประชาชนในหมูบาน

ไดออกกำลังกายมี

สุขภาพแข็งแรง 

๖.โครงการตดิตั้งโคม
ไฟฟาสองสวางใหแก
ลานกีฬา สถานท่ีออก
กำลังกาย ของ

เพ่ือให
ประชาชนไดมี
สถานท่ีออก
กำลังกายใน

ลานกีฬา ลานออก
กำลังกายของ
หมูบาน/ศูนยกีฬา
ตำบล   

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ ประชาชนมีพ้ืนท่ีใน

การออกำลังกายและ

เลนกีฬาอยางสะดวก 
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ประชาชน ชวงเวลาเย็น ปลอดภัย 

๗.โครงการกอสราง
สนามกีฬาฟุตซอล 

เพ่ือใหเดก็ 
เยาวชนและ 
ประชาชนมีลาน
กีฬาสำหรับออก
กำลังกายและ
เลนกีฬาใน
ชุมชนอยางมี
มาตรฐาน 
 

สนามกีฬาฟุตซอล 
จำนวน  ๑ แหง 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ประชาชนมีพ้ืนท่ีใน

การออกำลังกายและ

เลนกีฬาอยางท่ัวถึง

และมาตรฐาน 

๘.โครงการกอสราง
สระวายน้ำเพ่ือ
สาธิตการวายน้ำ
เพ่ือปองกันเด็ก
จมน้ำ 

 

เพ่ือปองกัน
การจมน้ำของ
เด็กและ
เยาวชนตำบล
หัวทะเล 

สระวายน้ำ 
 จำนวน  ๑ แหง 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ เด็กและเยาวชนมี

พ้ืนท่ีในการฝกหัดการ

วายน้ำเพ่ือปองกันการ

จมน้ำ 
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๑.๓  กลยุทธดานศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน 

๑.โครงการสืบสาน
ประเพณสีงกรานต 
รดน้ำดำหัวผูสูงอายุ
ตำบลหัวทะเล  

เพ่ือสงเสริม 

ฟนฟู อนุรักษ

ประเพณี

สงกรานต รดน้ำ

ดำหัวผูสูงอายุ

แสดงความรัก 

ความกตัญูตอ

ผูสูงอาย ุ

 

ประชาชนท่ัวไปและ
ผูสูงอายไุดรวมสืบ
สานประเพณี
สงกรานต รดน้ำดำ
หัวผูสูงอาย ุ

ประชาชน
ท่ัวไป และ
ผูสูงอาย ุ
หมูท่ี 1 -๑๒ 

ประชาชนท่ัวไป และ
ผูสูงอาย ุ
หมูท่ี 1 -๑๒ไดรวมสืบ
สานประเพณี
สงกรานต รดน้ำดำหัว
ผูสูงอาย ุ

ประชาชนท่ัวไป 
และผูสูงอาย ุ
หมูท่ี 1 -๑๒ไดรวม
อนุรักษสืบสาน
ประเพณีสงกรานต 
รดน้ำดำหัวผูสูงอายุ
ใหคงสืบตอไป 

๒.โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมฉ่ำน้ำ  แขง
เรือ สุขเหลือลอย
กระทง 

 เพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณีการ
แขงขันเรือใหอยู
คูกับทองถ่ินและ
สรางความรัก
ความสามัคคี
ของประชาชน
ตำบลหัวทะเล 

ประชาชนท่ัวไปได
รวมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม แขงเรือ 
ลอยกระทง 

ประชาชน
ท่ัวไป  
หมูท่ี 1 -๑๒ 

ประชาชนท่ัวไปไดรวม
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม แขงเรือ 
ลอยกระทง สราง
ความสามัคคีเกิดข้ึนใน
หมูคณะ 

ประชาชนท่ัวไปได
รวมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม แขงเรือ 
ลอยกระทง สราง
ความสามัคคีเกิดข้ึน
ในหมูคณะ 

๓.โครงการถายทอด

ภูมิปญญาใหกับเด็ก

และเยาวชนตำบลหัว

ทะเล 

 เพ่ืออนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน
ของตำบลหัว
ทะเลใหคงอยู
ตอไป 

เด็กและเยาวชน
ตำบลหัวทะเล ได
ตระหนักและเกิด
ความรัก  ความหวง
แหนและรวมสืบ
ทอดความรูภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

เด็กและ
เยาวชน 
หมูท่ี 1 -๑๒ 

เด็กและเยาวชนตำบล
หัวทะเล ไดตระหนัก
และเกิดความรัก  
ความหวงแหนและ
รวมสืบทอดความรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

เด็กและเยาวชนได
รวมสืบทอดความรู
ภูมิปญญาทองถ่ินให
คงอยูสืบไป 

๔.โครงการจัด

กิจกรรมแหเทียนและ

ถวายเทียนพรรษา

เน่ืองในเทศกาลวัน

เขาพรรษา 

 เพ่ือรวมอนุรักษ
ประเพณีทองถ่ิน 
รวมกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 
สงเสริมให
ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

ประชาชนท่ัวไปได
รวมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
ทางพุทธศาสนา 

ประชาชน
ท่ัวไป 
หมูท่ี 1 -๑๒ 

ประชาชนท่ัวไปไดรวม
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทางพุทธ
ศาสนา 

ประชาชนท่ัวไปได
รวมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
ทางพุทธศาสนา 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

………………………………………………………………… 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.256๑-๒๕๖๕   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวทะเล มียุทธศาสตรและกลยุทธในการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล   ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร  กลยุทธ/แนวทาง หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

1. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดมาตรฐาน 

1.1  การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการดำรงชีวิตในทองถ่ิน 

1.2  พัฒนาสงเสริมความรูแกบุคลากรทางการศึกษา เยาวชน 
และประชาชน   
1.3  การสงเสริมสุขภาพอนามัยแกเด็กนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 
1.4  ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ การศึกษา 

1.5  การจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา 

กองการศึกษา   
 

2. การอนุรกัษศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

2.1 การสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

2.2  การพัฒนาแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน 

2.3 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและงานรัฐพิธีตาง ๆ  

กองการศึกษา   
 

3. สงเสริมพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการในชุมชน 

3.1 การสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน เลนกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

3.3 ปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีในการทำกิจกรรมดานกีฬาและ
นันทนาการในชุมชน 

กองการศึกษา    

4. สงเสริมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  

4.1  สงเสริมใหเด็กและเยาวชนรวมกันทำกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสวนรวม 

4.2 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดมีพัฒนาการท่ีสมบูรณ
แข็งแรง 

กองการศึกษา   
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บทที่ 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

…………………………………………………………………………… 
                   ในปงบประมาณ พ.ศ.2561-256๕  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  มีโครงการ/กิจกรรมจำแนกตาม
ยุทธศาสตรและกลยุทธการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้       
4.1  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2561 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2562 

ปงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2564 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.256๕ 

รวม ๕ ป 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ
  

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ 
1.1 กลยุทธการสงเสริมการเรยีนรู
เพ่ือการ ดำรงชีวิตในทองถ่ิน   
1.2 กลยุทธการพัฒนาสงเสริม
ความรูแกบุคลากรทางการศึกษา 
เยาวชน และประชาชน 
1.3 กลยุทธการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแกเด็กนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 
1.4  กลยุทธปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจดัการ การศึกษา 
1.5  กลยุทธการจดัหาวัสดุอุปกรณ
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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ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
ปงบประมาณ   
พ.ศ.2561 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2562 

ปงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2564 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.256๕ 

รวม ๕ ป 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ
  

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิญญา
ทองถิ่น 
   2.1 กลยุทธการสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
  2.2  กลยุทธการพัฒนาแหลงเรยีนรู
ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
  2.3  กลยุทธการสงเสริมกิจกรรมทาง
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. ยุทธศาสตร   การสงเสริม
พัฒนาการกีฬาและนนัทนาการใน
ชุมชน 
    3.1 กลยุทธการสงเสริมใหเด็ก 
เยาวชน ประชาชน เลนกีฬาเพ่ือสขุภาพ 
   3.2  กลยุทธจัดกิจกรรมสงเสรมิดาน
กีฬาและนันทนาการในชุมชน 
   3.3  กลยุทธการปรับปรุงพัฒนา
สถานท่ีในการทำกิจกรรมดานกีฬาและ
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 



19 
 

 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
ปงบประมาณ   
พ.ศ.2561 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2562 

ปงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2564 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.256๕ 

รวม ๕ ป 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ  

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร การสงเสริม
พัฒนาการเด็กและเยาวชน 
  4.1  กลยุทธสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนรวมกันทำกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสวนรวม 
 

 
 

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 
รวมท้ังส้ิน 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.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
   กลยุทธท่ี 1.1   การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการดำรงชีวิตในทองถิ่น 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการรณรงคการ
คัดแยกและลด
ปริมาณขยะใน
สถานศึกษา 

เพ่ือคัดแยกและลด
ปริมาณขยะใน
โรงเรียน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี
ตำบลหัวทะเล 

โรงเรียนสังกัด สพฐ.
จำนวน  ๖  แหง 

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน  ๑ แหง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ๑๐,๐๐๐ มีการคัดแยกขยะท่ี
ถูกวิธีและมีรายได
จากการจำหนาย
ขยะ 

 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดซ้ือ
หนังสือพิมพใหแก
หมูบาน 
 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

จำนวน ๑๒ หมูบาน 5,000 5,000 5,000 5,000 ๕,๐๐๐ -ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารและ
เหตุการณปจจุบัน 

กองการศึกษา 

๓ โครงการสงเสริมการ

เรียนรู สานใยรัก 

เชื่อมความสัมพันธ

กับชุมชน 

เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กได

เขารวม หรือ

ชวยเหลือกิจกรรม

ตางๆของชุมชนและ

หนวยงานท้ังภาครัฐ 

ตามความเหมาะสม 

เชน การจัด ประดับ

ผาตามงานตางๆ 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูปกครอง 

ชุมชน องคกรตางๆ 

เกิดความรักความ

สามัคคี  มีสวนรวม

ชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน  มีความสัมพันธ

อันดีตอกัน 

- - - - - ครูผูดูแลเด็กไดเขา

รวมหรือชวยเหลือ

กิจกรรมตางๆของ

ชุมชนและ

หนวยงานท้ัง

ภาครัฐ ตามความ

เหมาะสม เชน การ

จัด ประดับผาตาม

งานตางๆ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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1.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
     กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาสงเสริมความรูแกบุคลากรทางการศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษใหแก
นักเรียนชวงปดภาค
เรียน  

เพ่ือพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ แกเด็ก
และเยาวชนในตำบล
หัวทะเล 

 

จัดอบรมทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ ชวงปด
ภาคเรียน  
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - เด็กและเยาวชนมี
ทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 

2 โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กไดรับความรู
ประสบการณตรง  

ศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กไดรับความรู
ประสบการณตรง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓ โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาแหลง
เรียนรูในสถานศึกษา 

 เพ่ือใหคณะผูบริหาร/
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา /บุคลากร
ทางการศึกษาไดรับ
ความรูและนำมา
พัฒนาศูนยฯ  

ดูงานนอกสถานท่ี ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 -คณะผูบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับความรู
และนำมาพัฒนา
ศูนยฯได 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔ โครงการประชุม/
อบรมใหความรูความ
เขาใจผูปกครองเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือชี้แจงระเบียบการ
ปฏิบัติของศูนยฯ ให
ผูปกครองทราบ และ
ถือปฏิบัติ 

 คณะกรรมการ
ศูนยฯและผูปกครอง
นักเรียนทุกคนท่ี
กำลังเรียนอยูในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

๑5,000 ๑5,000 ๑5,000 ๑5,000 ๑๕,๐๐๐ -ผูปกครองสามารถ
ปฏิบัติไดถูกตอง
ตามระเบียบ 
กฎเกณฑของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
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๕ โครงการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนา เชน 
วันเขาพรรษา  วัน
ออกพรรษา ฯลฯ  

เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
คานิยมท่ีดีงามและ
รักษาวฒันธรรม
ประเพณีใหคงอยูสืบไป 

เด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล 

๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 เด็กไดรับการ
ปลูกฝงใหเด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และรักษา
วัฒนธรรมประเพณี
ใหคงอยูสืบไป 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๖ โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย เชน วันแม
แหงชาติ วันไหวครูฯ  

เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมท่ีดี
งามใหกับเด็ก  

เด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล 

๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม ไดรับการ
ปลูกฝงคานิยมท่ีดี
งาม  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๗ โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
ไทย เชน วันลอย
กระทง   วัน
สงกรานต ฯลฯ  

เพ่ือปลูกฝงคานิยมท่ีดี
งามใหกับเด็ก รวม
อนุรักษ วัฒนธรรม
ประเพณีไทยใหคงอยู
สืบไป 

เด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล 

๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 ๓,000 เด็กไดรับปลูกฝง
คานิยมท่ีดีงาม รวม
อนุรักษ วัฒนธรรม
ประเพณีไทยใหคง
อยูสืบไป 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๘ โครงการสงเสริม

อนุรักษภูมิปญญา

ทองถ่ิน เชน การทำ

เกลือสินเธาว จักสาน  

ทอเสื่อกก ประดิษฐ

ของเลนโบราณ  ฯลฯ 

เพ่ือใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงจาก

การรวมกิจกรรม 

เด็กปฐมวัยไดเรียนรู

เก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กปฐมวัยได

เรียนรูเก่ียวกับภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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๙ โครงการจัด
นิทรรศการผลงาน
เด็ก การแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 

เพ่ือเปนการสงเสริม
ทักษะการศึกษา และ
พัฒนาการของเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลหัวทะเล  

- - - - - เด็กปฐมวัยไดมีการ
เรียนรูและแสดง
ความสามารถดาน
การศึกษาและ 
พัฒนาการตามวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐ โครงการสงบุคลากร
เขาอบรมหลักสูตร
ตาง  ๆ ตามท่ี
หนวยงานภาครัฐ
กำหนด 

-เพ่ือใหบุคลากรได
ปฏิบัติหนาท่ีใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึน 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตำบล
และพนักงานจาง ท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา   
อยางนอยป
การศึกษาละ ๑ ครั้ง  

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ พนักงานสวนตำบล
ในกองการศึกษา มี
ประสิทธิภาพใน
การทำงานมาก
ยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 

๑๑ โครงการอบรม
คุณธรรมจรยิธรรม
สำหรับขาราชการครู
และบคุลากรทางการ
ศึกษา 

-เพ่ือใหบุคลากรได
ปฏิบัติหนาท่ีใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึน 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตำบล
และพนักงานจาง ท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา   
อยางนอยป
การศึกษาละ ๑ ครั้ง  

๕,000 5,000 5,000 5,000 ๕,๐๐๐ พนักงานสวนตำบล
ในกองการศึกษา มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพใน
การทำงานมากข้ึน 

กองการศึกษา 

๑๒ โครงการอบรมให

ความรูการปฏิบัติงาน 

การนิเทศงาน  การ

ติดตามผลการ

ดำเนินงาน ภายใน

องคกรและ

สถานศึกษา 

เพ่ืออบรมใหความรู 

และซักซอมแนว

ทางการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทางการศึกษา

ใหมีความรูความเขาใจ

มากยิ่งข้ึน 

ครูผูดูแลเด็กและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลหัวทะเล 

- - - - - พนักงานสวนตำบล

ในกองการศึกษา มี

ความรูเพ่ิมข้ึนใน

พัฒนางานใหได

มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
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๑๓ โครงการแขงขันกีฬา

สเีด็กปฐมวัยศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

เพ่ือใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงและรู

แพ   รูชนะ  รูอภัย ได

พัฒนาดานรางกายและ

จิตใจท่ีดี 

เด็กไดรับ

ประสบการณตรง

และรูแพ  รูชนะ รู

อภัย  

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กไดรับ

ประสบการณตรง

และรูแพ   รูชนะ  

รูอภัย ไดพัฒนา

ดานรางกายและ

จิตใจท่ีดี 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๔ โครงการจัดกิจกรรม

วิทยนอยปฐมวัย 

 

 

 

เพ่ือฝกใหเด็กไดสังเกต 

เปรียบเทียบ เรียนรู

ประสบการณตรงทาง

วิทยาศาสตร 

พัฒนาการดาน

สติปญญา ดานสังคม 

- - - - - เด็กไดสังเกต 

เปรียบเทียบ เรียนรู

ประสบการณตรง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๕ โครงการสงเสริม

จินตนาการเด็ก

ปฐมวัย 

-การเลานิทาน 

-การผลิตสื่อ 

-การละเลนพ้ืนบาน 

เพ่ือใหเด็กไดเกิดทักษะ

การคิดรวบยอด เกิด

ทักษะการพูด การฟง

จากการเลานิทานของ

ครู ผูปกครอง 

 

 

 

 

 

เด็กไดเกิดทักษะการ

คิดรวบยอด เกิด

ทักษะการพูด การฟง

จากการเลานิทาน

ของครู ผูปกครอง 

 

- - - - - เด็กไดเกิดทักษะ

การคิดรวบยอด 

เกิดทักษะการพูด 

การฟงจากการเลา

นิทานของครู 

ผูปกครอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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๑๖ โครงการเยี่ยมบาน

นักเรียน 

เพ่ือสงเสริมการศึกษา

และเชื่อมโยงการเรียน 

รูของเด็ก สรางสัม 

พันธภาพกับผูปกครอง 

ครูผูดูแลเด็กไดทราบ

ปญหาและรวมกัน

แกปญหาไดตรงจุด 

- - - - - ครูผูดูแลเด็กได

ทราบปญหาและ

รวมกันแกปญหาได

ตรงจุด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๗ โครงการผลิตสื่อเพ่ือ

พัฒนาสื่อการเรียน

การสอนใหตรงกับ

หนวยการเรียนการ

สอน 

เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งกวาเดิม 

เด็กมีการพัฒนาการ

สมวัย ครบ ๔  ดาน 

- - - - - ครูผูดูแลเด็กไดรับ

ความรูเก่ียวกับการ

ผลิตสื่อท่ีเหมาะสม

ตรงกับหนวยการ

เรียนการสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๘ โครงการสนับสนุน

คาใชจายในการจัด

การศึกษา ศพด. 

-คาหนังสือเรียน/คา

อุปกรณการเรียน/คา

เครื่องแบบนักเรียน/

คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

เพ่ือใหเด็กไดรับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ
และบรรลุตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

เปนการแบงเบา

ภาระผูปกครองและ

เด็กไดรับการพัฒนา

เต็มศักยภาพ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เด็กไดรับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ
และบรรลุตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๙ โครงการสงเสริม

พัฒนาการเด็กตาม

ขบวนการการเรียนรู

โดยใชจิตรกรรมฝาผนัง 

เพ่ือสงเสริมการเกิด
การเรียนรูท่ี
หลากหลายผาน
จิตรกรรมฝาผนงั 

เด็กไดรับการเรียนรูท่ี

หลากหลายและคิด

ตามจิตรกรรมฝาผนัง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กไดรับการเรียนรู

ท่ีหลากหลายและ

คิดตามจิตรกรรม

ฝาผนัง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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1.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
     กลยุทธท่ี 1. 3  การสงเสริมสุขภาพอนามัยแกเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการอาหารเสริม
(นม) สำหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล 
 

-เพ่ือใหเด็กปฐมวัย
ไดรับอาหารเสริม(นม) 
อยางท่ัวถึงเพียงพอ 

เด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -เด็กนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
สมบูรณ 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการอาหารเสริม
(นม) สำหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

-เพ่ือใหเด็กในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ไดรับ
อาหารเสริม(นม) อยาง
ท่ัวถึงเพียงพอ 

เด็กในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
จำนวน  ๖ แหง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -เด็กนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง
และไมตกเกณฑ
ภาวะโภชนาการ 

กองการศึกษา 

๓ โครงการอาหาร
กลางวัน สำหรับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
 

-เพ่ือใหเด็กปฐมวัย
ไดรับอาหารกลางวัน 
อยางท่ัวถึงเพียงพอ 

เด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ -เด็กนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
สมบูรณ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔ โครงการอาหาร
กลางวันสำหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

-เพ่ือใหเด็กในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ไดรับ
อาหารกลางวัน อยาง
ท่ัวถึงเพียงพอ 

เด็กโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.จำนวน  ๖  
แหง 

๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ -เด็กนักเรียนมี
สุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง
และไมตกเกณฑ
ภาวะโภชนาการ 

กองการศึกษา 
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๕ โครงการอบรมแกไข
ภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
 

เพ่ือใหสภาวะ
โภชนาการของเด็กมี
การเจริญเติบโตตาม
เกณฑ 

-เด็กอวน  เด็ก
ผอมเด็กปฐมวัย
ตำบลหัวทะเล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กปฐมวัยไดรับ
การดูแลและมี
สภาวะโภชนาการ
ท่ีถูกตอง 
สมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๖ โครงการสงเสริมดูแล 

ปองกันสุขภาพปาก

และฟนสำหรับเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือปองกันไมใหเด็ก

เปนโรคฟนผ ุ

เด็กเล็กรูจักรักษา

สุขภาพของ

ตนเองท่ีถูกตอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กไดรับการดูแล
ในชองปากและ
ฟนท่ีถูกตอง  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๗ โครงการจัดหาน้ำดื่ม

ท่ีสะอาดปลอดภัย

สำหรับเด็กปฐมวัย 

 

เพ่ือใหเด็กเล็กมีน้ำดื่ม

สำหรับบริโภคท่ีสะอาด 

ปลอดภัยไมมีสิ่งเจือปน 

เด็กเล็กไดดื่มน้ำท่ี

สะอาด ปลอดโรค

ไรสิ่งเจือปน 

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

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๘ โครงการตรวจ

สุขภาพใหครูผูดูแล

เด็ก บุคลากรทางการ

ศึกษา   และผู

ประกอบอาหาร 

เพ่ือเฝาระวังปองกัน

โรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ

เด็ก 

ครูผูดูแลเด็ก 

บุคลากรทางการ

ศึกษาและผู

ประกอบอาหาร 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ครูผูดูแลเด็ก 

บุคลากรทางการ

ศึกษาและผู

ประกอบอาหารมี

สุขภาพรางกาย
แข็งแรงและ
พรอมท่ี
ปฏิบัติงานใกลชิด
กับเด็กได 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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๙ โครงการพัฒนา

สุขภาพดีมีสุขเด็ก

แรกเกิด-๒ ป 

 

เพ่ือสงเสริม สราง
แรงจูงใจในการพัฒนา
เด็กแบบมีสวนรวมทุก
ภาคสวนกอนสงตอให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล และมี
การติดตามประเมินผล
ตอการเปลี่ยนแปลง
ของเด็ก  
 

ผูปกครองเด็ก
แรกเกิด -๒ ป ใน

เขตพ้ืนท่ีตำบลหัว

ทะเล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูปกครองเด็ก,มี
ความรูเรื่องการ
สงเสริม
พัฒนาการ การ
เฝาระวัง การ
ตรวจคัดกรอง 
และสามารถ
บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง คัด
กรองเบื้องตนสง
ตอ ใหคำปรึกษา
ในเครือขายผูดูแล
เด็กตอไปได 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐ โครงการเฝาระวัง 

ปองกันและควบคุม

โรคติดตอในเด็กของ

สถานศึกษา 

 

เพ่ือสนับสนุนและ

สงเสริมกิจกรรมการ

สรางเสริมสุขภาพ และ

การปองกันโรคติดตอ

ในเด็ก เชน โรคมือ 

เทาปาก โรค

ไขเลือดออก โรคตาม

แดง โรคอีสุกอีใส ฯลฯ 

 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัวทะเล
และโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
ตำบลหัวทะเล 
จำนวน  ๖  โรง 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อัตราการปวย

ดวยโรคติดตอ

ลดลงอยาง

ตอเนื่องสงผลตอ

พัฒนาการและ

สุขภาพท่ีดีของ

เด็ก 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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1.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
     กลยุทธท่ี 1.4  ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการปรับปรุง 

ซอมแซมและตอเติม

อาคารเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

 

เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม 

ตอเติมอาคารใหเกิด

ความปลอดภัยและ

เหมาะสม ม่ันคงกับ

การใชงานกับเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตำบลหัว

ทะเล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารท่ี
ปลอดภัย 
เหมาะสม และ
ม่ันคง 

กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดจางครูสอนระดับ
อนุบาล หรือครูสอน
วิชาการอ่ืนๆใหแก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน สพฐ. 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
ใหแกเด็กนักเรียน ใหมี
ความรูและทักษะตาม
มาตรฐานการศึกษา  

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

๑๐๐,000 ๑๐๐,000 ๑๐๐,000 ๑๐๐,000 ๑๐๐,000 เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนไดรับการ
เรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพเปนไป
ตามมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

๓ โครงการกอสราง
อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลสังกัดองคการ
บริหารสวนตำบลหัว
ทะเล( ตามแบบ
มาตรฐานท่ีกรม
สงเสริมกำหนด) 

-เพ่ือจะไดมีสถานท่ี

จัดการเรียนการสอนท่ี

มีประสิทธิภาพ  

-โรงเรียน
อนุบาล จำนวน 
1 แหง 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เด็กมีสถานท่ีเรียน
ท่ีไดมาตรฐาน
และยกระดับ
การศึกษาของ
ทองถ่ินใหสูงข้ึน
เพ่ือรองรับภารกิจ
ท่ีมากข้ึน 

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
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๔ โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑสำนักงาน  

เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานสำหรับครู

ผูดูแลเด็กและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา เชน 

คอมพิวเตอร   เครื่อง

ปริ้นเตอร โตะ-เกาอ้ี

ทำงาน ตูเก็บเอกสาร 

เพ่ือใหครูผูดูแลเด็ก/

บุคลากรทางการศึกษา

มีสิ่งอำนวยความ

สะดวกในการ

ปฏิบัติงานท่ีเกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ครูผูดูแลเด็ก/

บุคลากร

ทางการศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครูผูดูแลเด็ก/

บุคลากรทางการ

ศึกษามีสิ่งอำนวย

ความสะดวกใน

การปฏิบัติงานท่ี

เกิดประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

กองการศึกษา 

๕ โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนภายในและ

ภายนอกอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตำบล

หัวทะเล  เชน  ท่ีพัก

ผูปกครอง/สนามเลน

ปลอดภัย(สนาม

หญา) /การปลูกไม

ดอกจัดสวนหยอม/

การติดตั้งผามานก้ัน

แสงแดด  มุงลวด ฯ  

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในและภายนอก

อาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กใหไดมาตรฐานและ

เหมาะสมกับเด็ก

ปฐมวัย  

 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีสภาพ

สิ่งแวดลอมท่ีดี

ข้ึนและมีความ

ปลอดภัย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีภูมิทัศนท่ี

สวยงามและ

เหมาะสมกับการ

จัดกิจกรรมใหเด็ก 

กองการศึกษา 
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๖ โครงการสงเสริมการ

เรียนรูเด็กปฐมวัย 

สรางสนามเด็กเลน

เสริมสรางปญญา 

เพ่ือใหเด็กไดรับการ

พัฒนาครบท้ัง ๔ ดาน 

คือ ดานรางกาย 

อารมณ สังคม และ

สติปญญา 

เด็กไดรับการ

พัฒนาและ

เรียนรูตามความ

ถนัดตามฐาน

การเรียนรูตางๆ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กไดรับการ

พัฒนาครบท้ัง ๔ 

ดานตามฐานการ

เรียนรูตางๆ 

กองการศึกษา 

๗ โครงการจัดซ้ือและ

ติดตั้งกลองโทรทัศน

วงจรปดใน

สถานศึกษา 

เพ่ือปองกันความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินรวมถึงเด็ก

และบคุลากรทางการ

ศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองการศึกษา 

๘. โครงการกอสรางรั้ว-

ปายศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตำบลหัวทะเล 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีภูมิทัศนท่ี

สวยงามและเด็กมี

ความปลอดภัยในชีวิต 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีรั้ว-ปาย

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กท่ีสวยงาม 

ปลอดภัยและได

มาตรฐาน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีภูมิทัศนท่ี

สวยงามและเด็กมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิต 

กองการศึกษา 

๙ โครงการจัดซ้ือศาลา

ท่ีพักสำหรับ

ผูปกครอง(ศาลาทรง

ไทยสำเร็จรูป) 

เพ่ือใหผูปกครองมี

สถานท่ีพักในระหวาง

มาติดตองานท่ีศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีศาลาท่ีพัก

สำหรับ

ผูปกครอง 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีศาลาท่ีพัก

สำหรับผูปกครอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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 1.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
     กลยุทธท่ี 1.5  การจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการจัดซ้ือสื่อ
การเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา เครื่อง
เลนสนามสำหรับเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลหัวทะเล 

เพ่ือใหเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการ
เรียนรูอยางพอเพียง 

จัดซ้ือสื่อการ
เรียนรูสำหรับ
เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลหัวทะเล 
ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
 

๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 เด็กไดรับการ

พัฒนาครบท้ัง ๔ 

ดาน ท้ังดาน

รางกาย อารมณ 

สังคม และ

สติปญญา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒ โครงการจัดซ้ือวัสดุ  
อุปกรณและเครื่องใช
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
เครื่องใชท่ีเหมาะสม 
และปลอดภัย 

จัดซ้ือใหเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอยางท่ัวถึง
และครบทุกคน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุ
เครื่องใชท่ี
เหมาะสม และ
ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓ โครงการจัดซ้ือวัสดุ
งานบานงานครัว 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีวัสดุใชในหอง
ประกอบอาหารสำหรับ
เด็กท่ีมีความปลอดภัย
สะอาด 

จัดซ้ือวัสดุงาน
บานงานครัว
เพ่ือใชสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
ใหกับผูประกอบ
อาหารศูนย 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เพ่ือใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุใช
ในหองประกอบ
อาหารสำหรับเด็ก
ท่ีมีความ
ปลอดภัยสะอาด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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๔ โครงการกอสรางเสา
ธงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กมีเสาธรงท่ี
ไดมาตรฐานในการทำ
กิจกรรมตามแผนจัด
ประสบการณ 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีเสาธงไว
ทำกิจกรรมท่ีได
มาตรฐาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กมีเสาธรงท่ีได
มาตรฐานในการ
ทำกิจกรรมตาม
แผนจัด
ประสบการณ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕ โครงการทอดผาปา

เพ่ือการศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตำบล

หัวทะเล 

  

เพ่ือใหชุมชน 

ผูปกครองมีสวนรวม 

สนับสนุนงบประมาณ 

ในการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ชุมชน 

ผูปกครอง มี

สวนรวมในการ

พัฒนา

สถานศึกษา 

และเกิดความ

รัก 

ความสัมพันธ

อันดีตอกัน 

- - - - - ชุมชน ผูปกครอง

มีสวนรวม 

สนับสนนุ

งบประมาณ ใน

การพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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2.  ยุทธศาสตร   การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
     กลยุทธท่ี 2. 1  การสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต 
รดน้ำดำหัวผูสูงอายุ
ตำบลหัวทะเล  

เพ่ือสงเสริม ฟนฟู 

อนุรักษประเพณี

สงกรานต รดน้ำดำหัว

ผูสูงอายุแสดงความรัก 

ความกตัญูตอ

ผูสูงอายุ 

ประชาชนท่ัวไป 
และผูสูงอายุ 
หมูท่ี 1 -๑๒ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนท่ัวไป 
และผูสูงอายุ 
หมูท่ี 1 -๑๒ได
รวมอนุรักษสืบ
สานประเพณี
สงกรานต รดน้ำ
ดำหัวผูสูงอายุให
คงสืบตอไป 

กองการศึกษา 

2 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมฉ่ำน้ำ  
แขงเรือ สุขเหลือลอย
กระทง 

 เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีการแขงขัน
เรือใหอยูคูกับทองถ่ิน
และสรางความรัก
ความสามัคคีของ
ประชาชนตำบลหัว
ทะเล 

ประชาชนท่ัวไป  
หมูท่ี 1 -๑๒ 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนท่ัวไป
ไดรวมสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม แขง
เรือ ลอยกระทง 
สรางความสามัคคี
เกิดข้ึนในหมูคณะ 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร   การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
     กลยุทธท่ี 2. 2  การพัฒนาแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการถายทอดภูมิ

ปญญาใหกับเด็กและ

เยาวชนตำบลหัว

ทะเล 

 

 เพ่ืออนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ินของตำบลหัว
ทะเลใหคงอยูตอไป 

ประชาชนท่ัวไป 
และผูสูงอายุ 
หมูท่ี 1 -๑๒ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน
ไดรวมสืบทอด
ความรูภูมิปญญา
ทองถ่ินใหคงอยู
สืบไป 

กองการศึกษา 
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2.  ยุทธศาสตร   การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
     กลยุทธท่ี 2. 3  การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการจัดกิจกรรม

แหเทียนและถวาย

เทียนพรรษาเนื่องใน

เทศกาลวัน

เขาพรรษา 

 เพ่ือรวมอนุรักษ
ประเพณีทองถ่ิน รวม
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา สงเสริมให
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ประชาชนท่ัวไป  
หมูท่ี 1 -๑๒
อยางนอยปละ 
๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ัวไป
ไดรวมอนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณีทางพุทธ
ศาสนา 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดกิจกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 

เชน วันมาฆบูชา วัน
เขาพรรษา วันวิ
สาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

-เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติธรรมตาม
วันสำคัญทางพุทธ
ศาสนาไดถูกตอง 

ผูบริหารฯ 
พนักงาน/
ลูกจางและ
ประชาชนท่ัวไป  
หมูท่ี 1 -๑๒
อยางนอยปละ 
๑ ครั้ง 

๔๐,000 ๔๐,000 ๔๐,000 ๔๐,000 ๔๐,000 ผูบริหารฯ 
พนักงาน/ลูกจาง
และประชาชน
ท่ัวไป มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ปฏิบัติธรรมตาม
วันสำคัญทางพุทธ
ศาสนา  
 

กองการศึกษา 
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3.  ยุทธศาสตร   การสงเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 
     กลยุทธท่ี 3.1 การสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน เลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณกีฬาหมูบาน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 
เยาวชนประชาชนเลน
กีฬา 

จัดหาอุปกรณ
กีฬาประจำ
หมูบาน ปละ 1 
ครั้ง 

 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนสนใจ
การเลนกีฬา
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 

2 โครงการแขงขันกีฬา
ทะเลสีมุมเกมสตาน
ยาเสพติดตำบลหัว
ทะเล  

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน
ไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและหางไกล
ยาเสพติด 

จัดแขงขันกีฬา 
เยาวชน 
ประชาชน ปละ 
1 ครั้ง 

๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 เด็กและเยาวชน
ไดใชเวลาวางให
เปนประโยชน
และหางไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษา 
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3.  ยุทธศาสตร   การสงเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 
     กลยุทธท่ี 3.2  จัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการในชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการสงนักกีฬา
เยาวชน ประชาชน 
เขารวมแขงขันใน
ระดับตางๆ 

 

-เพ่ือพัฒนาทักษะกีฬา
แกเด็กและเยาวชน 
ประชาชน 

-จัดสงเด็กและ
เยาวชน 
ประชาชน เขา
รวมกิจกรรมป
ละ 3 ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีทักษะ
และประสบการณ
ดานกีฬามากข้ึน 

กองการศึกษา 

2 โครงการแขงขันกีฬา
ทองถ่ินสัมพันธ
อำเภอบำเหน็จณรงค 
 

-เพ่ือสรางความสามัคคี
ในองคกรและระหวาง
องคกร 

- เขารวม
แขงขันกีฬา
ทองถ่ินสัมพันธ
อำเภอบำเหน็จ
ณรงค ปละ 1 
ครั้ง 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 เกิดความสามัคคี
ในองคกรและ
ระหวาง อปท.ใน
เขตอำเภอ
บำเหน็จณรงค 

กองการศึกษา 

๓ โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณและเครื่อง  
ออกกำลังกายประจำ
ศูนยกีฬาตำบล 

-เพ่ือสงเสริมการออก
กำลังกายของ
ประชาชนและเยาวชน 

ศูนยกีฬาตำบล
หัวทะเล 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนใน
หมูบานไดออก
กำลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
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3.  ยุทธศาสตร   การสงเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 
     กลยุทธท่ี 3.3 ปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีในการทำกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟาสองสวางใหแก
ลานกีฬา สถานท่ี
ออกกำลังกาย ของ
ประชาชน 

 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
สถานท่ีออกกำลังกาย
ในชวงเวลาเย็นถึงค่ำ 

ลานกีฬา ลาน
ออกกำลังกาย
ของหมูบาน/
ศูนยกีฬาตำบล   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไดใช
สนามกีฬา ลาน
กีฬา เปนสถานท่ี
ออกกำลังกาย 
พักผอนหยอนใจ 

กองการศึกษา 

2 โครงการกอสราง
สนามกีฬาฟุตซอล 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน
และ ประชาชนมีลาน
กีฬาสำหรับออกกำลัง
กายและเลนกีฬาใน
ชุมชนอยางมีมาตรฐาน 
 

สนามกีฬาฟุต
ซอล จำนวน  ๑ 
แหง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีพ้ืนที
ในการออกกำลัง
กายและเลนกีฬา
อยางท่ัวถึงและ
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

๓ โครงการกอสรางสระ
วายน้ำเพ่ือสาธิตการ
วายน้ำเพ่ือปองกัน
เด็กจมน้ำ 

 

เพ่ือปองกันการจมน้ำ
ของเด็กและเยาวชน
ตำบลหัวทะเล 

สระวายน้ำ
จำนวน ๑ แหง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนมี
มีพ้ืนท่ีในการ
ฝกหัดการวายน้ำ
เพ่ือปองกันการ
จมน้ำท่ีจะเกิดข้ึน 

กองการศึกษา 
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4.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน   
     กลยุทธท่ี 3.1 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนรวมกันทำกิจกรรมเพ่ือสรางความสามัคค ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการการจัดงาน 

วันเด็กแหงชาติ 
เพ่ือใหเด็กไดมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆและ
เล็งเห็นความสำคัญ
ของตนเอง 

 

- เด็กและ
เยาวชนตำบล
หัวทะเลหมู ๑-
๑๒  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กมีความสุขทาง
ใจและมี
สุขภาพจิตท่ีดี
และมีความสุขใน
วันเด็กแหงชาติ 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัด
นิทรรศการผลงาน
เด็กและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 

เพ่ือใหเด็กและ
ผูปกครองไดชื่นชมและ
เกิดความภาคภูมิใจ
ผลงานและทักษะทาง
วิชาการของเด็ก 

โรงเรียนในเขต
ตำบลหัวทะเล
จำนวน  ๖  
แหง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กและ
ผูปกครองเกิด
ความภาคภูมิใจ
และมีความ
เชื่อม่ันใน
สถานศึกษาเพ่ิม
มากข้ึน 

กองการศึกษา 

๓ โครงการอบรมเพ่ือ
ปองกันเด็กจมน้ำ
ใหกับเด็กและ
เยาวชนตำบลหัว
ทะเล 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน
รูจักวิธีปองกันและ
ชวยเหลือเด็กจมน้ำ 

เด็กและเยาวชน
ตำบลหัวทะเล 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน
รูจักวิธีปองกัน
และชวยเหลือเด็ก
จมน้ำ 

กองการศึกษา 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัต ิ

………………………………………………………….. 
 

5.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
          คณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนตำบลหัวทะเลมีอำนาจหนาท่ีนาการติดตามและ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ  ประกอบดวย   

๑. นายเพชร    ฉิมวาส  ผูทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 

๒. นางจุฑารัตน  พิมพโนนทอง ผูทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 

๓. นายวีระศักดิ์   ประสมทรัพย ปลัด อบต.หัวทะเล   กรรมการ 

๔. นายอนนท   ดาโม  หัวหนาสำนักปลัด   กรรมการ 

 ๖. นายเทพนคร   ผองแผว ตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนยฯ กรรมการ 

 ๗.. นายอำพร  ขยันงาน  ผูทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาเห็นชอบ  กรรมการ 

 ๘. นางสุภาวดี  ฟากวิลัย  รักษาราชการผอ.กองการศึกษาฯ  กรรมการ/เลขานุการ 

๙. นายอานนท   แสงเพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน         กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

                   ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนตำบลหัวทะเลดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ  โดยใหมีอำนาจหนาท่ี  ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลฯ ตอผูบริหาร 

ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินฯ ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปงบประมาณ
ละ  1  ครั้ง  ท้ังนี้  ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
 1.  ออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล 
 2.  ประชมุคณะกรรมการการศึกษาฯ เพ่ือรวมกันพิจารณากำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลฯ 

3.  ประเมินผลสำเร็จเปนรายโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดหรือไม ท้ังนี้ ควร
ประเมินท้ังระบบ คือ ประเมินท้ังปจจัยท่ีใช กระบวนการท่ีใช ผลผลิตท่ีไดรับ และผลลัพธท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะได
รับทราบปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนสำหรับนำไปใช เปนขอมูลประกอบการกำหนดแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

 
5.3  หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

1. การประเมินผลกอนเริ่มโครงการ 
เปนการประเมินผลเพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการท่ีดี มีความสำคัญท่ีสุด เหมาะสมกับ 

สภาพปจจุบันไดดำเนินการ ซ่ึงคาดวาจะเปนประโยชนตอสวนรวม และเปนความตองการของประชาชน 
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2. การประเมินผลระหวางดำเนินโครงการ 
เปนการประเมินผลระหวางดำเนินโครงการ เพ่ือดูวามีปญหา อุปสรรคอยางไรหรือไมใน 

ระหวางดำเนินการ  เปนไปตามข้ันตอนท่ีวางไวในโครงการหรือไม เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเปนไปตาม
เปาหมายของโครงการท่ีวางไว 
 3.  การประเมินผลเม่ือโครงการเสร็จสิ้นลงเรียบรอย 
 เปนการประเมินผลเม่ือโครงการไดดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการ วาคุมคากับการลงทุนหรือไม ประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด มีประสิทธิภาพตรงตามจุดมุงหมาย 
เปาหมายหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร เพ่ือเก็บขอมูลไวในการจัดทำโครงการตอไป 
 ๔. ติดตามและประเมินผลฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปงบประมาณละ  ๑  ครั้ง ท้ังนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา  ๓๐ วัน 

 
.................................................................................................. 
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล 

เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  

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

ตามท่ีกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  ไดจัดทำ 

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ข้ึนเพ่ือเปนกรอบแนวทางการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ

องคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน และแนวทางของ

แผนพัฒนาทองถ่ิน  
  

 องคการบรหิารสวนตำบลหัวทะเล  จึงประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๐      เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                            
                                                                 (นายวีรภาส   ตันติปญจพร)  

                            นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล 
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ภาคผนวก 


