
 

 
บทที ่ 1 

บทน ำ 
 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับว่ำเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำคน รวมถึงกำร
ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง  ศำสนำ  และอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมและประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 
เพรำะเป็นหน่วยรำชกำรที่ใกล้ชิดกับประชำชนในท้องถิ่นมำกที่สุด โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน
และหลำกหลำย         

พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของเทศบำล  ตำมมำตรำ  16  “ให้เทศบำล  เมืองพัทยำ  และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชน
ในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้  

(6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ  
(9)  กำรจัดกำรศึกษำ 
(10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และ  
ผู้ด้อยโอกำส  
(11)  บ ำรุงรักษำศิลปะ  จำรีตประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ”   

ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับกำรถ่ำยโอนกิจกำรด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ  ทั้งกำรจัดกำรศึกษำในระบบ  และนอกระบบ  จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทั้งนี้เป็นไปตำมควำมพร้อม  
ควำมเหมำะสมของแต่ละท้องถิ่น    เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำตำมควำมพร้อม  ควำมเหมำะสม  และควำมต้องกำรของแต่ละท้องถิ่น  ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีภำรกิจจัดกำรศึกษำประกำรใดประกำรหนึ่ง  หรือท้ัง  5  ประกำร  ดังนี้ 

1. กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
2. กำรจัดกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำน 
3. กำรจัดบริกำรให้ควำมรู้ด้ำนอำชีพ 
4. กำรจัดกำรส่งเสริมกีฬำ  นันทนำกำร  และกิจกรรมเด็กเยำวชน 
5. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศำสนำ  กำรบ ำรุงศิลปะ  จำรีต  ประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น   

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  เป็นสำขำหนึ่งของกำร 

พัฒนำด้ำนสังคมของท้องถิ่นซึ่งยังมิได้มุ่งเน้นกำรจัดท ำวิสัยทัศน์  กำรก ำหนดภำรกิจ  ยุทธศำสตร์  และ
แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม ขึ้นโดยเฉพำะ   ซึ่งมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำของประเทศที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ในขณะนี้  แผนพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปะ  และ
วัฒนธรรม ห้ำปี  (2561-2565)  ซึ่งอยู่ภำยใต้นโยบำยรัฐบำล   แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   

ความเป็นมา  



 

ยุทธศำสตร์จังหวัด   แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  
จะเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์  และแนวทำงที่ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ศักยภำพ  ปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่นอย่ ำง
เป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้กำรก ำหนดแผนงำน/ โครงกำร ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ  
ได้มำตรฐำน  และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ข้อพิจำรณำที่ส ำคัญในกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปะ  และ 
วัฒนธรรมห้ำปี  (2561 –2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  คือ  ประกำรแรก  เรื่องควำมเสมอ
ภำคของประชำชนในกำรรับบริกำร  โดยเฉพำะผู้ยำกจน  ผู้ด้อยโอกำสจะต้องได้รับกำรพัฒนำที่ทัดเทียมกับ
บุคคลทั่วไป  ประกำรที่สอง  เรื่องควำมพร้อม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวิเครำะห์ศักยภำพและควำม
พร้อมของตนเองภำยใต้เกณฑ์ควำมพร้อมที่ก ำหนด   ทั้งนี้เพ่ือให้กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  
ศิลปะ  และวัฒนธรรมมีคุณภำพและได้มำตรฐำน  ประกำรสุดท้ำย กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่น
รวมทั้งชุมชน  และองค์กรต่ำง ๆ  ทั้งนี้  เพ่ือน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้อย่ำงเต็มศักยภำพอันจะส่งผลให้กำร
พัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม มีควำมหลำกหลำยมีควำมเหมำะสม  และเป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง 

 
 
 

กองกำรศึกษำ     เป็นส่วนรำชกำรย่อย ในส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย มีบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

1.  นำยวีระยุทธ   กฤษหมื่นไวย ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร  รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกอง
กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

2.  นำงปัทมำ   ปัจจัยโคถำ ต ำแหน่ง  ครู 
3.  นำงปรำณี   วันไธสง  ต ำแหน่ง  ครู 
4.  นำงวิจิตตรำ   แสนมี  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ 
5.  นำงสำวสมฤดี  ปรำณีตพลำรักษ์  ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

และวฒันธรรม 

งานบรหิาร
ทัว่ไป 

งานสง่เสริม
กิจการ
โรงเรียน 

งานศนูย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

งานสง่เสรมิ
งานศาสนา 

วฒันธรรมและ
ประเพณี
ท้องถิน่ 

งานสง่เสรมิ
ดา้นกฬีาและ
นนัทนาการ 



 

กำรแบง่สว่นรำชกำรและกำรควบคุมดแูลกำรปฏบิัตงิำนทีร่บัผดิชอบของกองกำรศึกษำ ศำสนำ  
และวฒันธรรม ในปจัจุบนั  ดงันี ้

1.  งำนบรหิำรทัว่ไปเกี่ยวกบักำรศึกษำ 
  มอบหมำยให้  นำยวีระยุทธ  กฤษหมื่นไวย ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน    รักษำ
รำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  มีหน้ำที่
ควบคุม ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ในกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  โดยให้ นำงวิจิตตรำ แสนมี 
ต ำแหน่งผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
   (1) งำนข้อมูลและประสำนงำน มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
    -  งำนจัดเก็บวิเครำะห์ข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำ 
    -  กำรจัดท ำงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ 
    -  งำนประเมินผลและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรศึกษำ ด้ำนกำร
บริหำรและส่งเสริมทำงด้ำนกำรบริหำรทั่วไปและด้ำนวิชำกำร 
    -  งำนประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำกับหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง                                             

 (2)  งำนฝึกอบรมพัฒนำกำร มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
    -  งำนประชุม อบรม สัมมนำ ประสำนงำน และให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำร                                                         

-  ส ำรวจเด็กที่มีอำยุตำมเกณฑ์ 
    -  จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ และสถิติข้อมูลต่ำงๆ 
    -  กำรประสำนกำรด ำเนินกำรด้ำนวิชำกำรกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (3)  งำนส่งเสริมกำรศึกษำมวลชน มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
    -  จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
สำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
    -  จัดระบบกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
    -  งำนศึกษำวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
   (4)  งำนธุรกำร มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
    -  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ ร่ำงหนังสือ โต้ตอบหนังสือ
และเรื่องน ำเสนอผู้บริหำร ในส่วนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
    -  งำนจัดท ำค ำสั่ง และประกำศในส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
    -  งำนกำรติดต่อและอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ งำนกำรควบคุมดูแล
รับผิดชอบกำรจัดงำนเลี้ยงรับรองกำรประชุม สัมมนำต่ำงๆ 
   (5)  งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  2.  งำนส่งเสริมกิจกำรโรงเรียน 
  มอบหมำยให้ นำยวีระยุทธ  กฤษหมื่นไวย ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร  รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริม
กิจกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนในพ้ืนที่ต ำบลทับสวำย และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทับสวำย  โดยให้ นำงวิจิตตรำ แสนมี ต ำแหน่งผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ต่ำงๆ ดังนี้ 
 



 

   (1)  งำนข้อมูล 
    -  งำนส ำรวจเด็กที่มีอำยุตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเพ่ือให้เข้ำเรียนตำม 
พระรำชบัญญัติประถมศึกษำ 
    -  กำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำและสถิติข้อมูลต่ำงๆ 
   (2)  งำนประสำนกิจกรรม 
    -  งำนเผยแพร่ข่ำวสำร เอกสำรต่ำงๆ กฎ ระเบียบ และนโยบำยของทำง
รำชกำรอันเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน 
    -  งำนประสำนงำนกับสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (3)  งำนส่งเสริมกำรศึกษำ 
    -  งำนจัดกิจกรรมเด็กและเยำวชน 
    -  งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
   (4)  งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

  3.  งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
  มอบหมำยให้  นำยวีระยุทธ  กฤษหมื่นไวย ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน    ปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นหัวหน้ำสถำนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย มีหน้ำที่ก ำกับดูแลในด้ำน
กำรบริหำรงำนทั่วไปของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  โดยให้  นำงปัทมำ ปัจจัยโคถำ 
ต ำแหน่ง  ครู     ,   นำงปรำณี    วันไธสง ต ำแหน่ง ครู  และนำงสำวสมฤดี   ปรำณีตพลำรักษ์ พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย   ในด้ำนกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรและกิจกรรมภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำและนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทับสวำยทรำบ   โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
   (1)  งำนข้อมูลพัฒนำกำรเด็ก มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
    -  จัดเก็บข้อมูลสถิติกำรพัฒนำตำมวัยของเด็กปฐมวัย   

(2)  งำนวิชำกำรและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 
    -  จัดกำรศึกษำให้แก่เด็กปฐมวัย โดยจัดท ำหลักสูตรกำรเรียนรู้และแนวกำร
จัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
    -  ให้บริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยแก่เด็กปฐมวัย 
   (3)  งำนกิจกรรมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    -  ส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมกับ
เด็กปฐมวัย 
   (4)  งำนติดตำมและประเมินผล 
    -  จัดท ำบันทึก ประเมินผลและรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยให้
หน่วยงำนและผู้ปกครองทรำบ 
   (5)  งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  4.  งำนส่งเสริมงำนศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
  มอบหมำยให้  นำยวีระยุทธ  กฤษหมื่นไวย ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน   รักษำ
รำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  มีหน้ำที่
ก ำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนด้ำนงำนศำสนำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยให้ นำงวิจิตตรำ   แสนมี  
 



 

 
 
ต ำแหน่งผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของงำน
ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนงำนศำสนำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (1)  งำนข้อมูล 
    - ก ำหนดแผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกิจกรรมและงำนประเพณีท้องถิ่น งำน
ศิลปหัตถกรรม ท้องถิ่น งำนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและงำนอนุรักษ์ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

-  งำนรวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์และ
ศึกษำค้นคว้ำ 

(2)  งำนส่งเสริมศำสนำและวัฒนธรรม 
    -  งำนประเพณี และส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
    -  งำนจัดกิจกรรมทำงศำสนำ และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม 

-  ก ำหนดแผนเกี่ยวกับกิจกรรม และงำนประเพณีท้องถิ่น  งำนส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและงำนอนุรักษ์ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
        -  กำรด ำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
        -  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
        -  ประชำสัมพันธ์งำนด้ำนประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
   (3)  งำนพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
    -  กำรส่งเสริม รักษำ และด ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณ ี
    -  งำนจัดกิจกรรมทำงศำสนำ และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม 
   (4)   งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

5.  งำนส่งเสริมด้ำนงำนกีฬำและนันทนำกำร 
  มอบหมำยให้  นำยวีระยุทธ  กฤษหมื่นไวย ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน      
รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  มี
หน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้ำนงำนกีฬำและนันทนำกำร โดยให้ 
นำงวิจิตตรำ   แสนมี ต ำแหน่งผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของงำนส่งเสริมสนับสนุนด้ำนงำนกีฬำและนันทนำกำร ประกอบด้วย 
   (1)  งำนข้อมูล 
    - ก ำหนดแผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกิจกรรมของงำนกีฬำและนันทนำกำร 

-  งำนรวบรวมข้อมูลงำนกีฬำ นันทนำกำร และกำรส่งเสริมสุขภำพของ
ประชำชนในต ำบลทับสวำย 

(2)  งำนส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร  
  -  กำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร 

    -  กำรจัดโครงกำรกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบล และอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอ ำนำจ
หน้ำที่ 
    -  กำรจัดโครงกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพให้กับประชำชน 
    -  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 



 

    -  กำรประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงต่ำง ๆ 
   (3)  งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

 

ศักยภำพ  ปัญหำ และควำมต้องกำรด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี  ศิลปะ  
และวัฒนธรรม ของเทศบำลต ำบลทับปุด   แบ่งได้เป็นหลำยด้ำน  เช่น 

1. ปัญหำดำ้นกำรจดักำรศึกษำปฐมวยั 
1.1 จัดให้เด็กปฐมวัยเข้ำรับกำรศึกษำไม่ทั่วถึง  โดยเฉพำะผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ 

                ครอบครัว  ชุมชน  สถำบัน  องค์กรต่ำง ๆ  
             1.2  ในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยน้อย 

       1.3  สถำนที่  งบประมำณ  และสื่อในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไม่เพียงพอ 
2.   ปญัหำกำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

2.1  ควำมไม่ชัดเจนในกำรถ่ำยโอนกำรจัดกำรศึกษำของท้องถิ่น 
2.2  เด็กในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับไม่ได้เข้ำรับกำรศึกษำทุกคน 
2.3  เด็กท่ีจบกำรศึกษำภำคบังคับได้ศึกษำต่อในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนน้อย 
2.4 บุคคล ครอบครัว  สถำบันและองค์กรต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ หรือสนับสนุน 

กำรศึกษำน้อย 
2.5 ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภำพ 
2.6  กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษยังไม่มีรูปแบบที่เหมำะสม 

3.    ปญัหำกำรประกนัคุณภำพและมำตำฐำนกำรศึกษำ 
3.1 บุคลำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรประกัน

คุณภำพเท่ำท่ีควร 
3.2 กำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือรองรับระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกไม่ต่อเนื่อง 

4. ปัญหำดำ้นระบบบรหิำรและกำรจดักำรศกึษำ 
4.1 กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรถ่ำยโอนกำรจัดกำรศึกษำจำกรัฐ และด ำเนินกำรจัด

กำรศึกษำล่ำช้ำ 
4.2 คณะกรรมกำรศึกษำ  ทั้งระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับสถำนศึกษำมีบทบำท

น้อยในกำรจัดกำรศึกษำ 
 4.3 สถำนศึกษำยังมีอิสระในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำน้อย 

5. ระบบพฒันำคร ู อำจำรย ์ และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 
5.1 บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนกำรศึกษำไม่เพียงพอกับควำมจ ำเป็น 

 5.2 สถำนศกึษำไม่มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนงำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 5.3 คร ู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพอย่ำง
เพียงพอ 
 5.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครู  อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำยังไม่เป็นธรรม
เท่ำท่ีควร 

ศักยภาพ  ปัญหา และความต้องการ 



 

 5.5 กำรจัดสรรทรัพยำกรหรือกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำงำนที่ริเริ่ม  สร้ำงสรรค์
หรือผลงำนดีเด่นยังอยู่ในวงจ ำกัด 

6. กำรพฒันำหลักสตูร 
6.1  กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำและสำระกำรเรียนรู้ยังไม่มีควำมหลำกหลำยและตอบสนอง
ต่อผู้เรียนได้เท่ำท่ีควร 

 6.2  กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำยังไม่มุ่งสู่คุณลักษณะของเด็กไทยอันพึงประสงค์ 
 6.3  กำรจัดท ำสำระของหลักสูตรท้องถิ่นไม่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับหลักสูตร 

  6.4  สถำนศึกษำและยังไม่สอดคล้องกับสภำพปัญหำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 6.5  กำรจัดให้มีกำรเทียบโอนผลกำรเรียนตำมหลักสูตรที่ผู้เรียนสะสมไว้ยังไม่ครอบคลุมทุก

รปูแบบและประเภทกำรศึกษำ 
 6.6 กำรติดตำมผลและกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรยังขำดควำมต่อเนื่อง 
7.  ปญัหำดำ้นกระบวนกำรเรยีนรู้ 

7.1  กำรจัดกำรศึกษำยังขำดกำรบูรณำกำรทั้งด้ำนควำมรู้  คุณภำพ  และกระบวนกำรเรียนรู้ตำม
ระดับกำรศึกษำ 

 7.2  กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนยังไม่สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน 
 7.3  ขำดกำรฝึกทักษะ  กระบวนกำรคิด  กำรจัดกำร  กำรเผชิญสถำนกำรณ์และประยุกต์ใช้

ควำมรู้เพื่อแก้ไขปัญหำ 
 7.4   กำรจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง  กำรฝึกปฏิบัติยังมี

น้อยและขำดควำมต่อเนื่อง  
 7.5  กำรประสำนควำมร่วมมือกับ  บิดำ  มำรดำ  ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพยังมี

น้อย 
 7.6  ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรและสถำบันต่ำง ๆ 

ในท้องถิ่น  เพ่ือจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรยังมีน้อย 
 7.7  กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้  รวมทั้งกำรใช้กำรวิจัยเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ยังมีน้อย 
8. ปัญหำดำ้นทรัพยำกรและกำรลงทนุเพื่อกำรศึกษำ 

 8.1 กำรสนับสนุนให้บุคคล  ครอบครัว  องค์กรและสถำบันต่ำง ๆ เข้ำมำสนับสนุนทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำยังมีน้อย 
 8.2 กำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำของท้องถิ่นยังไม่ด ำเนินกำร 

9. ปัญหำดำ้นกำรผลิต  กำรใชแ้ละกำรพฒันำเทคโนโลยเีพือ่กำรเรยีนรู้ 
 9.1 ห้องเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ  ยังไม่สำมำรถให้บริกำรทำงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ
บำงแห่งยังไม่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ 

10. ปัญหำดำ้นกำรส่งเสรมิดำ้นกำรกฬีำ  นันทนำกำรและกจิกรรมเด็กและเยำวชน 
10.1  มีสถำนที่ออกก ำลังกำยในชุมชนไม่เพียงพอ 

      10.2 เครื่องมืออุปกรณ์ส ำหรับกำรออกก ำลังกำยเล่นกีฬำ และนันทนำกำรที่เหมำะสมมีอยู่อย่ำง
จ ำกัด 

 10. 3 ประชำชนยังไม่ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นกีฬำ  
นันทนำกำรและกำรแสวงหำควำมรู้ 

 10.4  ขำดกำรสร้ำงทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำเพ่ือสุขภำพและเพ่ือกำรแข่งขัน 



 

 10.5  กำรขำดแคลนครูผู้สอนกีฬำขั้นพ้ืนฐำน  หรือผู้น ำด้ำนส่งเสริมสุขภำพ 
 10.6  กำรจัดตั้ง กำรสนับสนุนแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์ยังไม่

เพียงพอ 
 10.7  ขำดกำรปลูกฝังจริยธรรมด้ำนกำรกีฬำ  ยังมีกำรโกงไม่รู้จักแพ้กันมำก 
11. ปัญหำดำ้นกำรส่งเสรมิอำชีพ 

11.1   ระบบข้อมูลพื้นฐำน  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย 

 11.2  ขำดกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรในด้ำนอำชีพ ไม่มีประสิทธิภำพที่จะประกอบ  
อำชีพได้ 

11.3  ขำดกำรลงทุนและเทคโนโลยีทำงกำรผลิตที่ทันสมัยเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 
 

 
 
 

  สังคมแห่งกำรเรียนรู้  คู่คุณธรรม  ก้ำวล้ ำสู่สำกล พัฒนำคนสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ อนุรักษ์
ภูมิปัญญำไทย ใส่ใจคุณภำพชีวิต ตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

1. พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่ได้มำตรฐำน 
2. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ   นอกระบบ  ตำมอัธยำศัย   
3. พัฒนำและส่งเสริมอำชีพในชุมชน 
4. พัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ   
5. ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำและกิจกรรมนันทนำกำร  ของเด็กเยำวชน สตรี คนชรำ ผู้

พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
6. ส่งเสริมด้ำนกำรศำสนำ กำรบ ำรุงศิลปะ จำรีต ประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 
  
  

1. ให้มศีูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีได้มำตรฐำน    
2. มีแหล่งเรียนรู้ในระบบ  นอกระบบ  และตำมอัธยำศัย อย่ำงทั่วถึง 
3. ให้ประชำชนมีอำชีพ  และรำยได้เพ่ิมข้ึน 
4. ให้มีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำทุกระดับ 
5. ให้เด็ก  เยำวชน และประชำชนทั่วไป  ได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภำพ 

ร่ำงกำยที่แข็งแรง  สมบูรณ์ รวมทั้งจัดกำรศึกษำให้กับผู้ด้อยโอกำสอย่ำงทั่วถึง 
6. ให้ประชำชนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะ จำรีต ประเพณี   

ภูมิปัญญำท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 

วสัิยทัศน์  (Vision) 
 

พนัธกจิ  (Mission) 
 

เป้าประสงค์  ( Goal) 
 



 

 
เป้ำประสงค ์

(Goals) 
ตวัชีว้ดั 
(KPIs) 

ข้อมลู
พื้นฐำน 

(Baseline 
Data) 

เป้ำหมำย (Targets) 

ป ี 
2561 

ป ี 
2562 

ป ี 
2563 

ป ี 
2564 

 

ป ี 
2565 

1. ส่งเสริมกำรศึกษำ ภำยในต ำบล
ทุกระดับให้ได้มำตรฐำน 

ศูนย์ฯ ทั้ง 2 แห่ง  
ผ่ำนกำรประเมิน 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ผ่ำนเกณฑ์
ขั้นพ้ืนฐำน 

70% 75% 80% 85% 90% 

2. พัฒนำสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
ระบบ  นอกระบบ  และตำม
อัธยำศัยให้มีคุณภำพ 

จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ 3  แห่ง 70% 75% 80% 85% 90% 

3. กำรส่งเสริมอำชีพและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

ร้อยละของ 
ประชำชน 
ที่มีอำชีพ 

ร้อยละ  
60 

70% 75% 80% 85% 90% 

4. ให้มีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำทุก
ระดับ 

ร้อยละของ
ประชำชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  
60 

70% 75% 80% 85% 90% 

5. กำรส่งเสริมกำรศำสนำ  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้ประชำชนใน
พ้ืนที่ 

ร้อยละของ
ประชำชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  
50 

70% 75% 80% 85% 90% 

6.ให้ประชำชนได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ คุณธรรม  จริยธรรม  
ศิลปะ จำรีต ประเพณี  ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

ร้อยละของ
ประชำชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมได้พัฒนำ
คุณธรรม 

ร้อยละ  
60 

70% 75% 80% 85% 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รำยละเอียดตวัชีว้ดั ที่ 1 
 

1. ตวัชีว้ดัที ่ 1  :  ส่งเสริมกำรศึกษำ ภำยในต ำบลทุกระดับให้ได้มำตรฐำน 

2. ขอบเขตควำมหมำย  : กำรส่งเสริมกำรศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

3. หนว่ยวดั:  ร้อยละ 

4. ค่ำเปำ้หมำย  : ภำยในปี2561 – 2565 ร้อยละกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ อยู่ในระดับ 90  

5. วธิคี ำนวณ  :   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีควำมพึงพอใจ  x  100 

                                         จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมด 
 

6. ขอ้มลูปจัจบุนั/ข้อมลูพืน้ฐำน  :  ร้อยละกำรส่งเสริมกำรศึกษำอยู่ในระดับ ร้อยละ75 

7. แหลง่ข้อมลู/วธิกีำรเกบ็รวบรวมข้อมลู  :  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

8.  ควำมถีใ่นกำรเกบ็ขอ้มลู/รำยงำน  :  ปีงบประมำณละ1 ครั้ง 

 

 

 
รำยละเอียดตวัชีว้ดั ที่ 2 

 

1. ตวัชีว้ดัที ่ 2  :  พัฒนำสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพ 

2. ขอบเขตควำมหมำย  : กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ทั้งด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ อำชีพ  ศำสนำ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

6. หนว่ยวดั  :  ร้อยละ 

7. ค่ำเปำ้หมำย  : ภำยในปี2561 – 2565 ร้อยละกำรส่งเสริมพัฒนำแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับ 90  

8. วธิคี ำนวณ  :   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีควำมพึงพอใจ  x  100 

                                         จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมด 
 

6. ขอ้มลูปจัจบุนั/ข้อมลูพืน้ฐำน  :  ร้อยละกำรส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับ ร้อยละ 75 

7. แหลง่ข้อมลู/วธิกีำรเกบ็รวบรวมข้อมลู  :  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

8.  ควำมถีใ่นกำรเกบ็ขอ้มลู/รำยงำน  :  ปีงบประมำณละ  3  ครั้ง 

 
 



 

รำยละเอียดตวัชีว้ดั ที่ 3 
 

1. ตวัชีว้ดัที ่ 3  :  กำรส่งเสริมอำชีพและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

2. ขอบเขตควำมหมำย  : กำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพในพ้ืนที่ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ และกำรส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและปรำชน์ชำวบ้ำน  

3. หนว่ยวดั:  ร้อยละ 

4. ค่ำเป้ำหมำย  : ภำยในปี2561 – 2565 ร้อยละกำรส่งเสริมอำชีพและภูมิปัญญำท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับ 90  

5. วธิคี ำนวณ  :   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีควำมพึงพอใจ  x  100 

                                         จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมด 
 

6. ขอ้มลูปจัจบุนั/ข้อมลูพืน้ฐำน  :  ร้อยละกำรส่งเสริมอำชีพและภูมิปัญญำท้องถิ่นอยู่ในระดับ  
ร้อยละ  75 

7. แหลง่ข้อมลู/วธิกีำรเกบ็รวบรวมข้อมลู  :  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

8.  ควำมถีใ่นกำรเกบ็ขอ้มลู/รำยงำน  :  ปีงบประมำณละ1 ครั้ง 

 

 
รำยละเอียดตวัชีว้ดั ที่ 4 

 

1. ตวัชีว้ดัที ่ 4  :  ให้มีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำทุกระดับ 

2. ขอบเขตควำมหมำย  : กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรแข่งขันกีฬำในพ้ืนที่ทั้งเด็ก เยำวชน และประชำชน
ทั่วไปในพ้ืนที่ 

3. หนว่ยวดั  :  ร้อยละ 

4. คำ่เป้ำหมำย  : ภำยในปี2561 – 2565 ร้อยละกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรแข่งขันกีฬำ
ในพ้ืนที ่อยู่ในระดับ 90  

5. วธิคี ำนวณ  :   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีควำมพึงพอใจ  x  100 

                                         จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมด 
 

6. ขอ้มลูปจัจบุนั/ข้อมลูพืน้ฐำน  :  ร้อยละกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรแข่งขันกีฬำในพ้ืนที่อยู่ใน
ระดับ ร้อยละ 75 

7. แหลง่ข้อมลู/วธิกีำรเกบ็รวบรวมข้อมลู  :  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

8.  ควำมถีใ่นกำรเกบ็ขอ้มลู/รำยงำน  :  ปีงบประมำณละ  3  ครั้ง 
 



 

รำยละเอียดตวัชีว้ดั ที่ 5 
 

1. ตวัชีว้ดัที ่ 5  :  กำรส่งเสริมกำรศำสนำ  ศิลปะ วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้
ประชำชนในพื้นท่ี 

2. ขอบเขตควำมหมำย  : กำรส่งเสริมกำรศำสนำ  ศิลปะ วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ให้ประชำชนในพ้ืนที่ ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเกี่ยวกับประเพณีและกิจกรรมต่ำง ๆ 

3. หน่วยวัด:  ร้อยละ 

4. คำ่เป้ำหมำย  : ภำยในปี2561 – 2565 ร้อยละกำรส่งเสริมกำรศำสนำ  ศิลปะ วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  
และภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้ประชำชนในพื้นท่ี  ระดับ 90  

5. วธิคี ำนวณ  :   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีควำมพึงพอใจ  x  100 

                                         จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมด 
 

6. ขอ้มลูปจัจบุนั/ข้อมลูพืน้ฐำน  :  ร้อยละกำรส่งเสริมกำรศำสนำ  ศิลปะ วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้ประชำชนในพื้นท่ีอยู่ในระดับ ร้อยละ  75 

7. แหลง่ข้อมลู/วธิกีำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  :  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

8.  ควำมถีใ่นกำรเกบ็ขอ้มลู/รำยงำน  :  ปีงบประมำณละ1 ครั้ง 

 
รำยละเอียดตวัชีว้ดั ที่ 6 

 

1. ตัวชี้วัดที่  6  :  ให้ประชำชนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะ จำรีต ประเพณี      
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

2. ขอบเขตควำมหมำย  : กำรส่งเสริมให้ประชำชนได้พัฒนำควำมรู้ คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะ จำรีต ประเพณี      
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ผ่ำนกิจกรรมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย จัดขึ้น 

3. หนว่ยวดั  :  ร้อยละ 

4. ค่ำเป้ำหมำย  : ภำยในปี2561 – 2565 ร้อยละกำรกำรส่งเสริมให้ประชำชนได้พัฒนำควำมรู้ คุณธรรม  
จริยธรรม  ศิลปะ จำรีต ประเพณี      ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อยู่ในระดับ 75  

5. วธิคี ำนวณ  :   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีควำมพึงพอใจ  x  100 

                                         จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมด 

6. ขอ้มลูปจัจบุนั/ข้อมลูพืน้ฐำน  :  ร้อยละกำรส่งเสริมให้ประชำชนได้พัฒนำควำมรู้ คุณธรรม  จริยธรรม  
ศิลปะ จำรีต ประเพณี      ภูมิปัญญำท้องถิ่น อยู่ในระดับ ร้อยละ 75 

7. แหลง่ข้อมลู/วธิกีำรเกบ็รวบรวมข้อมลู  :  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

8.  ควำมถีใ่นกำรเกบ็ขอ้มลู/รำยงำน  :  ปีงบประมำณละ  1  ครั้ง 

 



 

บทที ่2 
ผลกำรจดักำรศกึษำในปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ 

 

ผลกำรจดักำรศกึษำในปีทีผ่่ำนมำ 
 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมได้น ำกระบวนกำรก ำหนดแผนพัฒนำกำรศึกษำห้ำปีโดย 
ใช้หลักกำรPlan – Do – Check - Action ซึ่งหมำยถึงกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมแผน กำรตรวจสอบ และ
กำรปรับปรุงแผนดังนั้นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงควำมสำมำรถPerformance)  ของกอง
กำรศึกษำฯและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย หำกท ำได้ตำมเป้ำหมำย หรือเกินกว่ำเป้ำหมำย แสดงว่ำมี
ควำมสำมำรถสูง และควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยอยู่ในระดับสูงในทำงตรงข้ำม หำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำน
มำต่ ำกว่ำเป้ำหมำย อำจหมำยถึงควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมอยู่ ใน
ระดับต่ ำ หรืออำจเป็นเพรำะว่ำบริกำรที่ให้ไม่ใช่สิ่งที่กลุ่มเป้ำกองกำหมำยต้องกำรซึ่งกองกำรศึกษำศำสนำและ 
วัฒนธรรมจะต้องได้รับกำรใส่ใจและหำสำเหตุที่แท้จริงแล้วท ำกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปีที่ผ่ำนมำของ         กองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรมบ่งบอกถึงควำมสำมำรถของหน่วยงำนซึ่งรับผิดชอบโครงกำรหรือกิจกรรมในแต่ละเรื่องได้
ทว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวเป็นเพียงผลผลิต(Output)โดยยังไม่ได้น ำ(เอำผลลัพธ์Outcome) (ที่แท้จริงมำ พิจำรณำ ทั้งนี้ 
เนื่องจำกผลลัพธ์จะต้องใช้เวลำในกำรบังเกิดผลพอสมควรอย่ำงไรก็ดีในขั้นตอนของกำรส ำรวจ ควำมคิดเห็นและ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ ์

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมได้ตั้งเป้ำหมำยในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ ตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำห้ำปีเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำและได้
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงพัฒนำที่กองกำรศึกษำฯ ได้วำงแผนไว้ โดยผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียด 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยทุธศำสตรท์ี ่1 สง่เสรมิกำรศกึษำ ภำยในต ำบลทกุระดบัใหไ้ดม้ำตรฐำน 
 

โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิ
คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. โครงกำรปรับปรุงอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ทับ
สวำย 

เพื่อพัฒนำให้ได้มำตรฐำนและ
มีสภำพมั่นคงแข็งแรง 

บรรลุวตัถุประสงค ์ ปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.ทับสวำย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

2. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ทับ
สวำย 

เพื่อใหเ้กิดควำมร่มรื่นและ
สวยงำมและมสีถำนท่ีไว้
ส ำหรับผู้ปกครองรอรับเด็ก 

ไม่ได้ด ำเนินกำร ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต.ทับสวำย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

3. โครงกำรอำหำรกลำงวัน
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวำย 

เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับสำรอำหำร
ครบ 5 หมู่ สะอำด และถูก
หลักโภชนำกำร 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดหำอำหำรกลำงวันท่ีถูก
โภชนำกำรส ำหรับ ศพด.  
อสบต.ทับสวำย 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่องตำม

ปีงบประมำณ 
4. โครงกำรอำหำรเสริม (นม) 
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวำย 

เพื่อให้เด็กเล็กมีร่ำงกำยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดหำอำหำรเสริม (นม)  
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวำย 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่องตำม

ปีงบประมำณ 
5. โครงกำรอำหำรเสริม (นม) 
ส ำหรับโรงเรียนชุมชนบ้ำนทับ
สวำย 

โครงกำรอำหำรเสรมิ (นม) 
ส ำหรับโรงเรียนชุมชนบ้ำนทับ
สวำย 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดหำอำหำรเสริม(นม)ส ำหรับ
โรงเรียนชุมชนบ้ำนทับสวำย 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่องตำม

ปีงบประมำณ 
6. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
คณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.ทับสวำย 

โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
คณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.ทับสวำย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนของ
คณะกรรมกำร ศพด. อบต.ทับ
สวำย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

7. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
นอกสถำนท่ี 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดม้ีกำร
เรียนรู้นอกสถำนท่ี 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดทัศนศึกษำดูงำน เรียนรู้
นอกสถำนท่ีส ำหรับ ศพด. 
อบต.ทับสวำย 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 

 
 



 

 
โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิ

คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน 
8. โครงกำรจัดหำวัสดุ
กำรศึกษำสื่อกำรเรยีน กำร
สอน ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
(ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน) 

เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดหำวัสดุกำรศึกษำ สื่อกำร
เรียน กำรสอน ศพด. อบต.ทับ
สวำย 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่องตำม

ปีงบประมำณ 

9. โครงกำรพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย (ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก
ปฐมวัย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะโดยใช้
สื่อกำรเรียน ศพด. อบต.ทับ
สวำย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

10. โครงกำรศูนยส์ื่อระหว่ำง
ผู้ปกครองและศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.ทับสวำย 

เพื่อพัฒนำให้เด็กเล็กมีแหล่ง
เรียนรูโ้ดยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงผู้ปกครองและ ศพด.
อบต.  ทับสวำย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดท ำศูนย์สื่อระหว่ำง
ผู้ปกครองและ ศพด.อบต.ทับ
สวำย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

11. โครงกำรอบรมผู้ปกครอง
ด้ำนกำรพัฒนำ IQ-EQ เด็ก
ก่อนวัยเรียน 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรูแ้ละ
ทรำบเกี่ยวกับพัฒนำกำร
ส ำหรับเด็ก 

บรรลุวตัถุประสงค ์ ฝึกอบรมผู้ปกครอง  ศพด. 
อบต.ทับสวำย 

100 % ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 
ทุกปีกำรศึกษำ 

12. โครงกำรพัฒนำศูนย์เด็ก
เล็กให้ได้มำตรฐำนเป็นท่ี
ยอมรับ 

เพื่อให ้ศพด. อบต.ทับสวำยมี
กำรพัฒนำด้ำนมำตรฐำนและ
คุณภำพ 

บรรลุวตัถุประสงค ์ ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำนกำรปรับปรุงแก้ไข
มำตรฐำนด้ำนต่ำงๆของ ศพด. 
อบต.ทับสวำย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

13. โครงกำรส่งเสริมมำรยำท
ไทยส ำหรับเด็ก 

เพื่อให้เด็ก ศพด. อบต.ทับ
สวำยได้รับกำรปลูกฝังด้ำน
มำรยำทจำกผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 

บรรลุวตัถุประสงค ์ ฝึกอบรมหรือท ำกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อส่งเสรมิมำรยำท
ไทย 

100 % ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 
ทุกปีกำรศึกษำ 

 
 



 

โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิ
คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน 

14. โครงกำรจัดท ำเอกสำร
เผยแพร่ข่ำวสำรทำงกำรศึกษำ 

เพื่อให้เผยแพร่ข่ำวสำร
ทำงกำรศึกษำให้กับประชำชน
หรือผู้ที่สนใจรับทรำบข้อมลู
ข่ำวสำรของศพด. อบต.ทับ
สวำย  

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดท ำศูนย์สื่อระหว่ำง
ผู้ปกครองและ ศพด.อบต.ทับ
สวำย 

100 % ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง 
ทุกปีกำรศึกษำ 

15. โครงกำรศูนย์พัฒนำเด็ก  
เล็ก 3 วัย 

เพื่อให้เด็ก ศพด. อบต.ทับ
สวำยได้มีกำรสัมพันธ์ร่วมกับ
ผู้ปกครองและผูสู้งอำยุใน
ชุมชน 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมโดยแลกเปลีย่น
ประสบกำรณ์ส ำหรับเด็ก 
ผู้ปกครองและผูสู้.อำย ุ

ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

16. โครงกำรจัดหำน้ ำดื่มน้ ำ
สะอำดส ำหรับนักเรยีน ศพด.
อบต.ทับสวำย 

เพื่อให้เด็ก ศพด.มีน้ ำสะอำดไว้
ดื่ม 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดหำน้ ำดืม่สะอำดให้เด็ก 
ศพด.อบต.ทับสวำย 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 

17. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

บุคลำกรทำงทำงศึกษำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจดั
กระบวนกำรเรียนรู ้มีเทคนิค
กำรสอนใหม่ๆ  

บรรลุวตัถุประสงค ์ บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
โครงกำรที่เกีย่วกับกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัย 

100 % โครงกำรต่อเนื่องตำม
ปีงบประมำณ 

18. โครงกำรพัฒนำครผูู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนำศักยภำพครูใหม้ี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

บรรลุวตัถุประสงค ์ ครูผูดู้แลเด็ก/ผดด.เข้ำรับกำร
อบรมและศึกษำดูงำน 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 

19. โครงกำรปรับปรุงแผนกำร
ศึกษำ 

1. เพื่อศึกษำ พัฒนำปรับปรุง
แผนพัฒนำกำรศึกษำของ 
ศพด.อบต.ทับสวำย            
2. เพื่อให้เหมำะสมสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียน
และบริบทของท้องถิ่น 

บรรลุวตัถุประสงค ์ เพื่อใช้เป็นคู่มือ และแนวทำง
ในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับ
สวำย ที่สอดคล้องกับนโยบำย
ของหน่วยงำนต้นสังกัด 

100 % โครงกำรต่อเนื่องตำม
ปีงบประมำณ 

 
 



 

 
โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิ

คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน 
20. โครงกำรปรับปรุง
หลักสตูรสถำนศึกษำ 

เพื่อพัฒนำหลักสตูรปฐมวยั 
ศพด.อบต.ทับสวำย 

บรรลุวตัถุประสงค ์ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีกำรจัด
ประสบกำรณ์เรยีนรู้ที่
เหมำะสมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรศึกษำ 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 

21. โครงกำรวันส ำคญัของ
ชำติ 

เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน 
ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ตำม สำระกำรเรยีนรู้ ด้ำน
คุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดกิจกรรมวันส ำคัญตำ่งๆ 
เช่น วันแม่ฯ 
วันพ่อฯ วันปีใหม่ วันเด็กวัน
ลอยกระทง  
วันสงกรำนต์ เป็นต้น  

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่องตำม

ปีงบประมำณ 

22. โครงกำรอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม  
จริยธรรม ประพฤติปฏิบตัิตำม
หลักธรรม เพื่อด ำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดกิจกรรม/บรูณำกำร 
ให้นักเรียนมีคณุธรรม  
จริยธรรมและมีจติใจที่ดีงำม 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่องตำม

ปีงบประมำณ 

23. โครงกำร อบต.ร่วมใจเพื่อ
เด็กไทยฟันด ี

เพื่อเสรมิสร้ำงให้เด็กเล็กมี
สุขภำพฟันท่ีด ี

บรรลุวตัถุประสงค ์ ฝึกอบรมเพื่อให้เด็กมีควำมรู้
เรื่องฟัน ของ ศพด.อบต.ทับ
สวำย 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่องตำม

ปีงบประมำณ 
24. โครงกำรรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหำโรคตดิต่อและ
ไม่ตดิต่อ ศพด.อบต.ทับสวำย 

เพื่อควบคมุป้องกันและแกไ้ข
ปัญหำโรคตดิต่อและไม่ติดต่อ
ภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก 

บรรลุวตัถุประสงค ์ รณรงค์ให้ควำมรู้แกผู่้ปกครอง
และเด็กของศพด.ทับสวำย 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่องตำม

ปีงบประมำณ 
25. โครงกำรท ำหลังคำโดม
คลุมสนำมเด็กเล่น 

เพื่อให้นักเรียนมสีุขภำพ
อนำมัยดีไม่ตำกแดดตำกฝน 

ไม่ได้ด ำเนินกำร ท ำหลังคำโดมคลมุสนำมเด็ก
เล่น 
 

ไม่ได้ด ำเนินกำร เสนอและจัดหำงบประมำณ
เพื่อด ำเนินกำร 

 
 



 

 
โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิ

คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน 
26. โครงกำรปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

เพื่อพัฒนำแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ในกำรพัฒนำผู้เรยีน 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมปฐมนเิทศ
ผู้ปกครอง 

ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

27. โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (ค่ำหนังสือเรียน) 

ค่ำหนังสือเรยีนส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ก ำลังด ำเนินกำร จัดซื้อหนังสือเรียนส ำหรับเด็ก 
อำยุ 3-5 ปี อัตรำคนละ 200 
บำท/ป ี

ก ำลังด ำเนินกำร - 

28. โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (ค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน) 

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนส ำหรับ
เด็กปฐมวัย 

ก ำลังด ำเนินกำร จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนส ำหรับ
เด็ก อำยุ 3-5 ปี อัตรำคนละ 
200 บำท/ป ี

ก ำลังด ำเนินกำร - 

29. โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน) 

ค่ำเครื่องแบบนักเรียนส ำหรับ
เด็กปฐมวัย 

ก ำลังด ำเนินกำร จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
ส ำหรับเด็ก อำยุ 3-5 ปี อัตรำ
คนละ 300 บำท/ป ี

ก ำลังด ำเนินกำร - 

30. โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (ค่ำกิจกรรมค่ำ
พัฒนำผู้เรียน) 

ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ส ำหรับเด็กปฐมวยั 

ก ำลังด ำเนินกำร จัดกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน
ส ำหรับเด็ก อำยุ 3-5 ปี อัตรำ
คนละ 430 บำท/ป ี

ก ำลังด ำเนินกำร - 

31. โครงกำรช่วยนักเรียน 
นักศึกษำให้มีงำนท ำในช่วงปิด
ภำคเรยีน 

เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษำใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จ้ำงนักเรียนนักศึกษำท ำงำน
ช่วงปิดภำคเรียน หมู่ที ่1-8 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่องตำม

ปีงบประมำณ 

 
 
 



 

 
โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิ

คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน 
32. โครงกำรส่งเสริมกำร
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยั ท้องถิ่นไทย 
ผ่ำนกำรเล่น (สนำมเด็กเล่น
สร้ำงปัญญำ) 

เพื่อก่อสร้ำงและจัดหำวสัดุ
อุปกรณ์ในกำรสร้ำงสนำมเด็ก
เล่นสร้ำงปัญญำ 

ไม่ได้ด ำเนินกำร สนำมเด็กเล่นตำมกำรก่อสร้ำง
ฐำนกำรเรยีนรู ้

ไม่ได้ด ำเนินกำร โครงกำรอุดหนุนจำกกรมฯ 

33. โครงกำรจรำจรน้อย เพื่อปลูกฝังจิตส ำนึกเด็กเล็กใน
กำรสร้ำงวินัยจรำจร 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กฎจรำจรให้กับเด็ก 

ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

34. เด็กปฐมวัยห่ำงไกลยำเสพ
ติด 

เพื่อให้เด็กเรยีนรู้และห่ำงไกล
ยำเสพตดิ 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เด็ก
เกี่ยวกับยำเสพติด 

ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      ยทุธศำสตรท์ี ่2 พฒันำสือ่และแหลง่เรยีนรู ้ในระบบ นอกระบบ และตำมอธัยำศยัใหม้คีณูภำพ 
 

โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิ
คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. โครงกำรแหล่งเรียนรู้จำก
ชุมชนและท้องถิ่น 

เพื่อเป็นกำรน ำควำมรู้จำก
ชุมชนและท้องถิ่นเข้ำมำมสี่วน
ในกำรจัดกำรศึกษำ 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมให้ควำมรู้จำก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ไม่ได้ด ำเนินกำร ประสำนกับงำน
ประชำสมัพันธ์กำรจัดงำน 

ประเพณีในต ำบล 
2. โครงกำรห้องพัฒนำสมอง เพื่อให ้ศพด.อบต.ทับสวำยมี

สถำนท่ีและสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่เหมำะสม 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดห้องเรียนด้วยสื่อกำรเรยีน
กำรสอนเพื่อพัฒนำสมองของ
เด็ก ศพด.อบต.ทับสวำย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดท ำโครงกำรเพื่อเสนออนุมัติ
และเพิ่มในหน่วยกำรเรียนรู ้

3. โครงกำรสื่อกำรเรยีนรู้
ประชำคมอำเซียน 

เพื่อให ้ศพด.อบต.ทับสวำยมี
สื่อท่ีใช้ในกำรสอนเกี่ยวกับ
ประชำคมอำเซียน 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดซื้อสื่อกำรเรยีนรู้ประชำคม
อำเซียน 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดท ำโครงกำรเพื่อเสนออนุมัติ
และเพิ่มในหน่วยกำรเรียนรู ้

4. โครงกำรจัดหำและจัดท ำ
สื่อกำรเรียนกำรสอน 

เพื่อให้ครูไดจ้ัดหำและจดัท ำ
สื่อกำรเรียนกำรสอนได้
เหมำะสมเพียงพอ 

ศพด.ไดมีสื่อกำรเรยีนกำรสอน
ที่เหมำะสมกับกำรจัด

กำรศึกษำ 

จัดหำและจัดท ำสื่อกำรเรียน
กำรสอน 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่องตำม

ปีงบประมำณ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ยทุธศำสตรท์ี ่3 สง่เสรมิอำชพีและภมูปิญัญำทอ้งถิน่ 
 

โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิ
คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. โครงกำรส่งเสรมิกำรเรียนรู้
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์
ชำวบ้ำน 

เพื่อให้เด็ก ศพด. อบต.ทับ
สวำยได้มีกำรเรยีนรู้ของ
ปรำชญ์ชำวบ้ำนของหมู่บ้ำน
และต ำบลและประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ ำวัน 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดหำกลุม่อำชีพต่ำงๆ ใน
ชุมชนและประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
ควำมรู้แก่เด็ก ศพด.อบต.ทับ
สวำย 

100 % ปรับเปลีย่นวิทยำกรปรำชญ์
ชำวบ้ำนเพื่อให้เด็กไดร้ับ

ควำมรู้รอบด้ำนหลำกหลำย 

 
ยทุธศำสตรท์ี ่4 กำรสง่เสรมิกฬีำและนนัทนำกำร 
 

โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิ
คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. โครงกำรแข่งขันกีฬำ
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีของ 
อปท.อ ำเภอห้วยแถลง 

บรรลุวตัถุประสงค ์ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ท้องถิ่นอ ำเภอห้วยแถลง 

100 % เพิ่มกำรมสี่วนร่วมของ
ประชำชน 

2. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด 

ส่งเสริมให้เยำวชน ประชำชน
ในต ำบลทับสวำยได้ใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิดประโยชน์ 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพ
ติด หมู่ที่ 1-8 

100 % กำรประชำสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง
เพิ่มขึ้น 

3.โครงกำรกีฬำเด็กประจ ำป ี เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกก ำลัง
กำย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต.     ทับสวำย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร ประสำนงำนกับ อปท.อ่ืน
ร่วมกันจัดงำน 

4. โครงกำรออกก ำลังกำยเพื่อ
สุขภำพ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดม้ีทักษะ
กำรเคลื่อนไหวและออกก ำลัง
กำยที่เหมำะสม 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมออกก ำลังกำย
บริเวณหน้ำเสำธงทุกวัน และ
กิจกรรมกีฬำทุกวันพุธ 

ไม่ได้ด ำเนินกำร ประสำนหน่วยงำนในพ้ืนท่ีร่วม
กิจกรรม 



 

ยทุธศำสตรท์ี ่5  กำรสง่เสรมิกำรศำสนำ  ศลิปะ วฒันธรรม  จำรตีประเพณ ี และภมูปิญัญำทอ้งถิน่ 
 

โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิ
คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. โครงกำรส่งเสรมิและ
อนุรักษ์กลุ่มดนตรีพื้นบ้ำน 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กลุม่
ดนตรีพื้นบ้ำน 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมฝึกสอนฝึกอบรม
เกี่ยวกับดนตร ีหมู่ที่ 1-8 

ไม่ได้ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรจัดท ำในปีงบ 2563 

2. โครงกำรส่งเสรมิและ
สนับสนุนปรำชญ์ชำวบ้ำน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสบื
ทอดภูมิปัญญำของชำวบ้ำน 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับภูมิปญัญำของ
ชำวบ้ำน 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
สืบสำนอยำ่งต่อเนื่อง 

3. โครงกำรจัดงำนประเพณี
กุ้มข้ำวใหญ ่

เพื่อส่งเสริมกำรอนรุักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของไทย 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดงำนประเพณีกุ้มข้ำวใหญ ่ 100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
สืบสำนอยำ่งต่อเนื่อง 

4. โครงกำรจัดงำนประเพณี
วันสงกรำนต/์วันผูสู้งอำยุ 

เพื่ออนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดงำนประเพณีวันผู้สูงอำยุ 
หมู่ที่ 1-8 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
สืบสำนอยำ่งต่อเนื่อง 

5. โครงกำรจัดงำนบวงสรวง
ย่ำโม 

เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรบวงสรวงย่ำโม 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดงำนบวงสรวงย่ำโม อบต.
ทับสวำย 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
สืบสำนอยำ่งต่อเนื่อง 

6. โครงกำรจัดงำนประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมต่ำงๆในวันลอย
กระทง หมู่ที่ 1-8 

ไม่ได้ด ำเนินกำร สอบถำมควำมพร้อมในกำรจดั
งำนของต ำบล 

7. โครงกำรประเพณี
เข้ำพรรษำ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำง
พระพุทธศำสนำ 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมกำรหล่อเทียน แห่
เทียนพรรษำถวำยเทียน
พรรษำ 

ไม่ได้ด ำเนินกำร สอบถำมควำมพร้อมในกำรจดั
งำนของต ำบล 

8. โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี หมู่ที่ 
1-8 

เพื่อสนับสนุนกำรจัดงำนรัฐพิธี ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมวันส ำคัญของ
ท้องถิ่นและรัฐพิธีท่ีส ำคัญของ
ชำติ หมู่ที่ 1-8 

ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

9. โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ เพื่อจัดกิจกรรมงำนวันเด็ก
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต. 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดกิจกรรมกำรแสดง 
กำรละเล่น มอบของขวัญของ
รำงวัลให้เด็ก ศพด.อบต.ทับ
สวำย 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่องตำม

ปีงบประมำณ 



 

โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิ
คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน 

10. โครงกำรวันแม่แห่งชำต ิ เพื่อปลูกจิตส ำนึกท่ีดีให้แก่เด็ก
เล็ก 

บรรลุวตัถุประสงค ์ จัดงำนวันแม่แห่งชำต ิศพด.
อบต.ทับสวำย 

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่อง 

11. โครงกำรวันพ่อแห่งชำติ เพื่อปลูกจิตส ำนึกท่ีดีให้แก่เด็ก
เล็ก 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดงำนวันพ่อแห่งชำติ ศพด.
อบต.ทับสวำย 

ไม่ได้ด ำเนินกำร กำรจัดท ำโครงกำรอิงตำม
ประกำศคณะรัฐมนตร ี

12. โครงกำรจัดงำนเจริญ         
พระพุทธมนต ์

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนทุก
ระดับได้มจีิตส ำนึกใน
พระพุทธศำสนำ 

ไม่ได้ด ำเนินกำร ประชำชนท่ัวไป เด็ก เยำวชน 
ผู้สูงอำยุในต ำบลทบัสวำยได้
ร่วมกิจกรรมปฏบิัติธรรม เพื่อ
ถวำยเป็นพระรำชกุศล 

ไม่ได้ด ำเนินกำร - 

13. โครงกำรเทศน์มหำชำติ
ต ำบลทับสวำย เพื่อถวำยเป็น
พระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดลุยเดช บรมนำถ
บพิตร  

เพ่ือเป็นการแสดงออกซ่ึง
ความอาลัยและร าลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช บรมนาถบพิตร 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมเทศน์มหำชำติ
ต ำบล    ทับสวำย  

ไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่ต้องด ำเนินกำรแล้ว 

14. โครงกำรจิตรกรน้อย                  เพื่อให้นักเรียนร่วมท ำกิจกรรม
และมผีลงำนศลิปะ ส่งเสริม
ควำมคิดรเิริม่สร้ำงสรรค์และ
เกิดควำมภำคภมูิใจในผลงำน 

บรรลุวตัถุประสงค ์ นักเรียน ร้อยละ 80 ร่วม
กิจกรรมและมีผลงำนด้ำน
ศิลปะ  

100 % ด ำเนินกำรครบถ้วน 
โครงกำรต่อเนื่อง 

15. โครงกำรสืบสำน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ของ ศพด.อบต.ทับสวำย 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดี
ในกำรอนุรักษ์ สืบสำนศิลปะ  
วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมอนรุักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  
3.  เพื่อให ้เด็ก ศพด.ไดรบั
กำรปลูกฝังประเพณีท้องถิ่น  

ไม่ได้ด ำเนินกำร คณะกรรมกำรศูนยฯ์
ผู้ปกครอง ชุมชน ครูผู้ดูแลเด็ก 
และผูเ้รียน ร้อยละ 80 ได้ร่วม
กิจกรรมอนรุักษ์  สืบสำน
ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี
ท้องถิ่น 

ไม่ได้ด ำเนินกำร จัดท ำในรูปแบบกำรประสำน
โครงกำรกับกำรจัดงำน
ประเพณีของท้องถิ่น 



  

บทที ่ 3 

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ 

  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทับสวำย มียุทธศำสตร์และกลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำของกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทับสวำย ตำมอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศำสตร ์ กลยทุธ/์แนวทำงกำรพฒันำ หนว่ยงำน 
รบัผดิชอบ 

1.   สง่เสรมิกำรศึกษำ ภำยใน
ต ำบลทุกระดบัใหไ้ด้มำตรฐำน 

1.1  กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับระบบ
กำรจัดกำรศึกษำของชำติ 
1.2  พัฒนำเด็ก เยำวชน และประชำชนให้มีควำมพร้อมสู่
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.3  กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของศูนย์ฯ 
1.4   กำรพัฒนำครู  ผู้ดูแลเด็ก และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
เพ่ือให้มีคุณภำพและมำตรฐำนที่ เหมำะสมกับกำรเป็น
วิชำชีพชั้นสูง 
1.5  กำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตร 
1.6  กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
1.7 กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
1.8 ขยำยกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
 

กองกำรศึกษำฯ 
ศพด.อบต. 
ทับสวำย 

2.  พัฒนำสื่อและแหลง่เรยีนรู้ทัง้
ในระบบ  นอกระบบ  และตำม
อัธยำศัยให้มคีุณภำพ 

2.1  ส่งเสริมกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้ได้อย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ทั้งในระบบ  และนอกระบบ  
2.2 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัย 
2.3  พัฒนำกำรศึกษำสู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.4  สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ และนอกระบบ 
2.5  พัฒนำองค์ควำมรู้ของชุมชน สู่กำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย 
2.6  สร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ ทุกระดับ 

กองกำรศึกษำฯ 
ศพด.อบต. 
ทับสวำย 

3. กำรสง่เสริมอำชีพและภมูิ
ปัญญำทอ้งถิน่ 

3.1  ส ำรวจและจัดระบบข้อมูลพื้นฐำนด้ำนอำชีพ  ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  ควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำอำชีพของ
ประชำชนในท้องถิ่นให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  และทันสมัย
รวมทั้งจัดระบบ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  
3.2   จัดให้มีกำรฝึกอบรม  ถ่ำยทอดควำมรู้และถ่ำยทอด
เทคโนโลยีในกำรประกอบอำชีพ  กำรจัดกำร  และ
กำรตลำดให้แก่เด็ก  เยำวชน  และประชำชนในท้องถิ่น  ทั้ง
ในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนเผยแพร่
ควำมรู้ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ 

กองกำรศึกษำฯ 
ศพด.อบต. 
ทับสวำย 



  

3.3  จัดให้มีกำรทัศนศึกษำ  เพ่ือหำประสบกำรณ์จำกแหล่ง
ประกอบอำชีพจริงเพ่ือน ำมำพัฒนำและเผยแพร่ต่อไป 
3.3 ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพ  สมำคม  ชมรม  
อำชีพต่ำงๆ 

4  กำรสง่เสริมกีฬำและ
นนัทนำกำร 

4.1 จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยำวชน  ลำนกีฬำ สนำม
กีฬำ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
ให้เพียงพอแก่ควำมต้องกำรของประชำชน 
4.2 จัดและส่งเสริมกำรจัดกีฬำเพ่ือมวลชนในต ำบลและต่อ
ยอดข้ึนในระดับต่อไป 
4.3 จัดกิจกรรมกีฬำส ำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษอย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอ 
4.4 จัดฝึกกีฬำขั้นพื้นฐำน  โดยผู้ฝกึสอนที่มีควำมช ำนำญ
ด้ำนกีฬำแต่ละประเภท  ตำมควำมพร้อมและควำม
เหมำะสม 
4.5 ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มและจัดตั้งชมรม และทีมกีฬำ
ประเภทต่ำง ๆ จัดให้มีหรือส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำประเภท
ต่ำง ๆ ทุกระดับ 

กองกำรศึกษำฯ 
ศพด.อบต. 
ทับสวำย 

5.  กำรสง่เสริมกำรศำสนำ  
ศลิปะ วฒันธรรม  จำรตี
ประเพณ ี และภูมปิญัญำท้องถิ่น 

5.1  จัดให้มีกำรศึกษำ เผยแพร่ควำมรู้เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก
ให้กับเด็ก  เยำวชน  และประชำชนในท้องถิ่น  ให้มีควำม
รักและหวงแหนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
5.2  จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
5.3  จัดสรรทรัพยำกรและน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดูแล
รักษำ  บูรณะศำสนสถำน โบรำณสถำน  โบรำณวัตถุ  
ศิลปวัตถุและศิลปกรรมท้องถิ่น 
5.4  จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม  อนุรักษ์ศำสนำ  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี   
ที่เน้นเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยและท้องถิ่น 
5.5  จัดสรรงบประมำณอุดหนุนองค์กร  ชุมชน  สมำคมท่ี
จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
5.6  ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรจัดงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ศำสนำ และวัฒนธรรมในต ำบล ให้ผู้สนใจ
รับทรำบข้อมูลผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ 
 

 

 
 

 
 



  

บทที ่ 4 
บญัชโีครงกำร/กจิกรรม 

 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทับสวำย มีโครงกำรและกิจกรรม จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำของกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ ของกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที ่ 5 

กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏบิัตแิละกำรตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผน 
 

 
 
กำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  

ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )ไปสู่กำรปฏิบัตินั้น  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมเป็น
หน่วยงำนหลัก  ซึ่งได้เสนอโครงกำรบรรจุในแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ระยะ  5  ปี
ไว้แล้ว  เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร  ตำม แผนงำน/โครงกำร มีหน้ำที่ด ำเนินงำนรวมทั้งระดมทรัพยำกร
และกำรลงทุน  เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติตำมแผน ฯ ได้มำกที่สุด  โดยอยู่ในกำรควบคุมดูแลของนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  รวมทั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำตำม
แผนพัฒนำ ฯ ออกตรวจ  ติดตำม  และประเมินผลตำมแผนฯ เป็นระยะๆ ทั้งในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน
และหลังด ำเนินงำนเสร็จสิ้นแล้ว ตำมท่ีเห็นสมควร 

 
   

 
 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ศิลปะและวัฒนธรรมองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  ระยะ  5  ปี  ยึดตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรวำงแผน
พัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2559 “ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติโดยให้มีกำรติดตำม  ประเมินผล  และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น  และสภำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือทรำบและใช้
เป็นข้อมูลส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เป็นประจ ำทุกปี” 

 
5.1  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 

  คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย   ประธำนกรรมกำร 
2. ปลัดเทศบำลต ำบลทับสวำย     รองประธำนกรรมกำร 
3. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  กรรมกำร 
4. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      กรรมกำร 
5. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      กรรมกำร 
6. ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม    กรรมกำร 
7. หัวหน้ำสถำนศึกษำ ศพด.อบต.ทับสวำย   กรรมกำร 
8. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทับสวำย   กรรมกำร 
9. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

องคก์รและวธิีกำรจดักำร 

กำรตดิตำมประเมนิผล 
 



  

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลฯ 
2. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลฯ 
3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น

และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลฯ ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีงบประมำณละ 
1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
 5.2 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
  เริ่มต้นจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าสัง่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทับสวาย 

                                                    ที ่  271/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  และจารีตประเพณี  



  

5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  
*********************** 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับสวาย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ระยะ  5  ปี  (พ.ศ.  2561 – 2565)  และการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในปัจจุบัน  
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ ของกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  และเป็นแนวทางที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างเป็นระเบียบและมีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ  จึง
แต่งตั้ง  คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือด าเนินงานตามหน้าที่ที่ก าหนดขึ้น  ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  และจารีตประเพณี  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ประกอบด้วย   
  1.  นายวิรันด์  ปัดตาละคะ นายก อบต.ทับสวาย  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวธัญณภัทร์เมธี  เชื้อวงศ์ ประธานสภา อบต.ทับสวาย กรรมการ 
 3.  นายบุญมี  ภูทาวัน  สมาชิกสภา อบต.ทับสวาย กรรมการ 
 4.  นายวุฒิชัย  โพธิ์ปาน  สมาชิกสภา อบต.ทับสวาย กรรมการ 
 5.  นายวิบูลย์  ดุลย์ไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรม ต.ทับสวาย  กรรมการ   
  6.  นางร าไพ  ปัจจัยโคถา ประธานกรรมการสถานศึกษา ศพด.อบต.ทับสวาย 
กรรมการ 
 7.  นายค าพา  แก้วนะรา ผู้แทนด้านศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 8.  นางสาวนุชนภา อภัยนุกูล ปลัด อบต.ทับสวาย  กรรมการ 
 9.  นางอารมย์   ปลอดทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
 10. นางปราณี  วันไธสง  คร ู    กรรมการ 
 11. นางปัทมา  ปัจจัยโคถา คร ู    กรรมการ 
  12. นายวีระยุทธ กฤษหมืน่ไวย จพง.ธุรการ รก.ผอ.กองการศึกษาฯ กรรมการ/เลขานุการ 
 13. นางวิจิตตรา  แสนมี  ผช.นักวิชาการศึกษา            ผช.กรรมการ/เลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ดังนี้            
1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม และจารีตประเพณีให้

สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.  2561 – 2565)    
2. เสนอ  และแนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการ 

พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  และจารีตประเพณี รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
                                              -2- 
 
3.  ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และจารีต

ประเพณีขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย       
  4. ด าเนินการติดตาม และประเมินผลแผน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา , สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับสวายทราบ 



  

 
  ทั้งนีต้ั้งแต่   บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ   วันที่    5  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 
 
 
                                          (นายวิรันด์   ปัดตาละคะ) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
 
 
      
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

แผนพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  และจำรีตประเพณี  5 ป ี

(2561  – 2565) 
(แผนกองกำรศึกษำฯ) 

 
จัดท ำโดย 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
 

 
ค ำน ำ 

 
 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีสำมปี  (2561 – 

2565)   ฉบับนี้  จัดท ำขึ้นเพ่ือให้กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยได้ใช้
เป็น แนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย   และ



  

เพ่ือให้กำรพัฒนำมีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรมที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนเป็นส ำคัญ  โดยกำรจัดท ำแผนในครั้งนี้ได้น ำมำจำกผลกำรประชำคมชุมชนต่ำงๆ  
  ดังนั้น  กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย จึงได้น ำแผน
ดังกล่ำวขอควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  น ำไปผนวกกับแผนพัฒนำท้องถิ่นของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย และประกำศใช้ต่อไป  
 
        

  
                                                                                       กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม   
                                                                                         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรบญั 
 

    เรื่อง                   หน้ำ 
 

ส่วนที่  1  บทน ำ           1 
ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ         10 



  

ส่วนที่  3 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม โครงกำรพัฒนำ       12 
ส่วนที่  4  กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน   30 
ภำคผนวก           32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


