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                           ด้วยองค์การบริหารต าบลเทพาลัย ได้น าข้อมูลและเค้าโครงจากแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของสถานศึกษา มาทบทวนและปรับใช้ในเป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ. 2566 - 2570) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2  /ว 368 ลง
วันที่ 19  มกราคม 2564 เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.  2566 - 2570) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ผู้ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วน ต าบลเทพาลัย  ที่ผ่านความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยแล้วนั้น 

       บดันี ้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดจ้ัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.  
2566 -2570) ตามระเบียบขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
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ค าน า 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เทพาลัย  เพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล เทพาลัยมีทิศทางท่ี
สอดคล้องกับ  แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และระเบียกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เทพาลัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริงและช่วยให้การบริหาร
จัดการและพัฒนางานการศึกษาเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนต าบล
เทพาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้การพัฒนาทางด้านการศึกษามีทิศทางท่ีชัดเจนเหมาะสมกับ
งบประมาณ และช่วยยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพาลัยต่อไป 
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ส่วนที่  ๑   

บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแล และจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนใน  ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับดังกล่าวได้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้ ดังนี้  
มาตรา 54 ให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั่งแต่ก่อนวัยเรียน  จบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา  
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพ  และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการ  จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความ ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ในการด าเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา  ตามวรรคสาม รัฐต้อง
ด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน  

ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา  
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือ
ใช้ มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุนเป็นอิสระและ ก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้  
จ. ด้านการศึกษา  
1) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา  

๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย  

2) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่ง
ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิต  
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ 
ความสามารถและ ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
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4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ  
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 
และระดับพื้นท่ี  จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า
องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นได้เรียนรู้  ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และร่วมมือกับรัฐในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดย
รัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ  ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับรัฐจัด
การศึกษาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย  การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ที่
มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีความสุข เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง  ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง
เสมอภาคและเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีกรอบ  แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนไว้ 5 แนวทาง ดังนี้ (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ( 2) การยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง ( 3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ( 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย และ  เพ่ือให้บรรลุ
ประเทศไทย 4.0 อีกท้ังต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาในช่วง 5 ปีแรกมี 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้าง  
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การ
เติบโตที่  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการ พัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปูองกันการทุจริต  ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา และต้องเป็นไปตาม  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
เปูาหมายที่ 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เปูาหมายที่ 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ  

ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
เปูาหมายที่ 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ

ใหม ่ 
แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง  

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
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3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพื้นที่ตาม  
แนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชน-ชาย ขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่     
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความ  
สามารถ ในการแข่งขันของประเทศ  

เปูาหมายที่ 1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด  
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

เปูาหมายที่ 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ  
เป็นเลิศเฉพาะด้าน  

เปูาหมายที่ 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ  
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนา  1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานและการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม ทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เปูาหมายที่ 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ  คุณลักษณะ

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
เปูาหมายที่ 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา  

และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
เปูาหมายที่ 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม  

หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
เปูาหมายที่ 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  

และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
เปูาหมายที่ 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
เปูาหมายที่ 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
 เปูาหมายที่ 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน    

          แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง  

ประสงค ์ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
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เปูาหมายที่ 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    
         เปูาหมายที่ 2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย    
         เปูาหมายที่ 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุมถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  

แนวทางการพัฒนา  
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

         เปูาหมายที่ 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

เปูาหมายที่ 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ    
         เปูาหมายที่ 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่  เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด  ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ  

สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
เปูาหมายที่ 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว  ชัดเจน

และสามารถตรวจสอบได้  
เปูาหมายที่ 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ  และ

มาตรฐานการศึกษา  
เปูาหมายที่ 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการ  ของ

ประชาชนและพ้ืนที่  
เปูาหมายที่ 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่  

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
เปูาหมายที่ 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น  

ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ  การ

จัดการศึกษา 
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5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ฉะนั้น การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องสร้างความเชื่อมโยง

ระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2565) นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงาน มุ่งเน้นการ
พัฒนาด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ภายใต้สังคมแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Society) เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  (Lifelong 
Learning) อันจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ซึ่งได้มาจากการศึกษาถึงศักยภาพ                
ในด้านต่าง ๆ ความเป็นไปได้ และสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ แล้วน ามาศึกษาวิเคราะห์ และคาดว่าสามารถที่
จะก้าวไปสู่ภาพฝันนั้นได้ในอนาคต จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ โดยผ่านกระบวนการความเห็นชอบ       
จากคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ดังนี้ 

 1.๑ วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น” 

1.๒ พันธกิจ 
1.2.1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา 
1.2.2 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีศักยภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.2.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี             

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
1.2.5 จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพอย่างครบถ้วน 
1.2.6 พัฒนาอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อม ให้สะอาด ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1.2.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
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1.3 เป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIs) ข้อมูล 
พื้นฐาน 

(Baseling Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 
ปี 

66- 
70 

ปี 
66 

ปี 
67 

ปี 
68 

ปี 
69 

ปี 
70 

1. พัฒนาการ 
บริหารจัดการ 
ทั่วไปของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กให้ 
เป็นไปตามแนว 
นโยบายการ 
พัฒนาการศึกษา 
ของชาติ จังหวัด 
อ าเภอและองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการด้าน 
การบริหารจัดการทั่วไป
ที่ศพด. ด าเนินการ 

5 5 1 1 1 1 1 

2. ครูผู้สอนมีการ 
พัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่องและได้รับ 
การฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา 

- จ านวนครูผู้สอนที่ 
ได้รับการพัฒนาโดย
วิธีการต่างๆเช่น การฝีก
อบรมการศึกษาต่อ 
การนิเทศ ฯลฯ 

ครู 4 คน 
ผู้ดูแลเด็ก 2 คน 

 

6 คน 6 คน 6 คน 6 คน 6 คน 6 คน 

3. พัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้เอ้ือต่อการเรียน
การสอน 

- จ านวนโครงการ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 

2 ศูนย ์ 10 2 2 2 2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4. พัฒนาและ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคมและ 
สติปัญญาของผู้เรียน 

- จ านวนโครงการการ
พัฒนาด้านสุขภาพ
ร่างกายอารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา
ของผู้เรียน 

2 ศูนย์ 5 1 1 1 1 1 

5. กิจกรรมการ 
การสร้างการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

- จ านวนโครงการ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

3 15 3 3 3 3 3 

6. การจัดสรร 
งบประมาณด้าน
การศึกษา 
 
 

- จ านวนงบประมาณที่ 
ได้รับการจัดสรร 

ร้อยละ 
100 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

๑. ตัวช้ีวัดที่ ๑ : พัฒนาการบริหารจัดการทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามแนวนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ จังหวัด อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. ขอบเขตความหมาย : การพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายความว่า การ
จัดการงานทั่วไปที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง เช่น กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมท าความสะอาดห้องเรียน (5 ส.) งานธุรการการ
ท าหนังสือโต้ตอบกับภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
๓. หน่วยวัด : จ านวนกิจกรรม 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕66 – ๒๕70) : มีเปูาหมายให้มีจ านวนกิจกรรมเพ่ิมข้ึนปีละ 1 กิจกรรม 
๕. วิธีการค านวณ : ค านวณโดยวิธีการนับจ านวนกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน  :  ปัจจุบันด าเนินการด้านการบริหารจัดการทั่วไปของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้ผลดี 
จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 1-3 ครั้ง 
2. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ปีละ 1-2 ครั้ง 
3. กิจกรรมท าความสะอาดห้องเรียน (5 ส.) 
4. งานธุรการการท าหนังสือโต้ตอบกับภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีท าหน้าที่ด้านงานธุรการเป็นผู้เก็บ
รวบรวมจ านวนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคอนเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เก็บข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง รายงานให้กับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพาลัยทราบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวช้ีวัดที่ 2 : ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและได้รับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา 
๒. ขอบเขตความหมาย : ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การที่ครูผู้สอนได้เข้ารับการ  
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในเรื่องต่าง ๆ อันท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสูงขึ้น 
๓. หน่วยวัด :    1) วัดจ านวนครูที่เข้ารับการฝึกอบรม 

2) วัดจ านวนโครงการที่เข้ารับการฝึกอบรม 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕66 – ๒๕70) : มีเปูาหมายให้ครูและผู้ดูแลเด็กได้เข้ารับการฝึกอบรม ปีละ 1 
คน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
๕. วิธีการค านวณ : ค านวณโดยวิธีการนับจ านวนครูที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คอนเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  
๖. ข้อมูลปัจจุบัน  :  ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย มีครูจ านวน 4 
คน ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 คน ที่ผ่านมาได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง 1 โครงการ หรือ 1 หลักสูตร 
ต่อปี 
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๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีท าหน้าที่ด้านงานธุรการเป็นผู้เก็บ
รวบรวมจ านวนครูที่เข้ารับการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคอนเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบัวโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เก็บข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง รายงานให้กับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพาลัยทราบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวช้ีวัดที่ 3 : พัฒนา ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
อาคาร สถานที่ และสนามเด็กเล่นตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒. ขอบเขตความหมาย : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
หมายถึง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ สนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้
เหมาะสมกับเด็กเล็ก ตามาตรฐานด้านการศึกษา 
๓. หน่วยวัด :    1) วัดจ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕66 – ๒๕70) : มีเปูาหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 
1 โครงการ/ 1 ศูนย์ 
๕. วิธีการค านวณ : ค านวณโดยวิธีการนับจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คอนเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  
๖. ข้อมูลปัจจุบัน  :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ได้รับจัดสรร
งบประมาณด าเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (ปัจจุบันหน่วย
นับ = 1) 
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้เก็บรวบรวม
จ านวนโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคอนเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เก็บข้อมูลไตรมาสละ 1 ครั้ง รายงานให้กับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเทพาลัยทราบ ปีละ 1 ครัง้  
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวช้ีวัดที่ 4 : พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
๒. ขอบเขตความหมาย : พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรในที่นี้ หมายถึง 
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนรายหัว 
๓. หน่วยวัด :    1) วัดจ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕66 – ๒๕70) :  

มีเปูาหมายด าเนินการโครงการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 
มีเปูาหมายด าเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 

๕. วิธีการค านวณ :  
ค านวณโดยวิธีการประเมินโดยคณะกรรมการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกมาตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน  
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2) แต่งตั้งผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกสื่อในโครงการ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนรายหัว 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน  :  
 โครงการอาหารกลางวัน จ านวน 1 โครงการ 
 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกต และใช้ความรู้และทักษะทาง
วิชาการในการประเมินบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  

1) คณะกรรมการตรวจสอบโภชนาการอาหารกลางวัน ด าเนินการออกสุ่มตรวจ เดือนละ 1 ครั้ง 
รายงานให้นายก อปท.รับทราบทุก 3 เดือน 

2) คณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน พิจารณาคัดเลือกสื่อปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
รายงานให้นายก อปท.ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ว่าสื่อที่จัดซื้อมีคุณภาพและประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เด็กนักเรียนในศูนย์อย่างไร มีความปลอดภัยหรือไม่ และเกณฑ์อ่ืนๆที่คณะกรรมการก าหนด  

 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 

๑. ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนกิจกรรม 
๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุ
บ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓. หน่วยวัด :    1) วัดจ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕66 – ๒๕70) :  

 เปูาหมายให้มีจ านวนกิจกรรมเพ่ิมข้ึนปีละ 1 กิจกรรม 
๕. วิธีการค านวณ : นับจากจ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน  :  

 กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบัวโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 



  
 

 
บทที่ 2 

ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

  ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ได้น าวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของผู้บริหารไปปฏิบัติ ตาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาท่ีทุกฝุายก าหนดและให้ความเห็นชอบเพื่อท าการพัฒนาด้านการศึกษาโดยในปีที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
๑.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.เทพาลัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้
นวัตกรรมระดับปฐมวัยจาก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

นักเรียนไดเ้ข้าชมการด ารงชีวิต
ของสัตว์ที่สวนสัตว์ 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคก 

นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการ
สมวัย 

๒. โครงการจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.เทพาลัย 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์และมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

นักเรียนได้รับอาหารเสริม
ตลอดปีงบประมาณให้นักเรียน
ได้ดื่ม 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคกและนักเรียน โรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ดื่มนม มีร่างกายท่ีสมบูรณ์ 

นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง 

3. โครงการจัดหาอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์และมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

นักเรียนได้รับอาหารเสริม
ตลอดปีงบประมาณให้นักเรียน
ได้ดื่ม 

นักเรียน โรงเรียน สังกัด สพฐ. นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ดื่มนม มีร่างกายท่ีสมบูรณ์ 

นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง 

4. โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.เทพาลัยเล็ก 

เพื่อให้นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มีอาหารกลางวัน
รับประทาน เพื่อให้มีร่างกายที่
แข็งแรง 

จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันโดยเน้นหลัก
โภชนาการ 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคก  

นักเรียนได้รับประทานอาหาร
อย่างถูกหลักโภชนาการ 

เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 
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5. โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ได้มีอาหาร
กลางวันรับประทาน เพื่อให้มี
ร่างกายที่แข็งแรง 

จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันโดยเน้นหลัก
โภชนาการ 

นักเรียน โรงเรียน สังกัด สพฐ. นักเรียนได้รับประทานอาหาร
อย่างถูกหลักโภชนาการ 

เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคกได้รับการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคก 

เด็กได้รับการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
ตามวัย 

เด็กได้รับการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
ตามวัย 

7. ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศพด. เด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคก 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคก 

ได้รับการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามวัย 

ได้รับการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามวัย 

8. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมและเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ด้านวิชาการ สร้าง
พัฒนาการตามวัย 

จัดกิจกรรมเล่นเกมต่าง ๆ 
เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคกและนักเรียน โรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

ได้รับความร่วมมือจาก
กลุ่มเปูาหมายเป็นอย่างดี 

เด็กได้มีพัฒนาการที่ดี มีความ
สามัคคี และกล้าแสดงออก 

9. โครงการแข่งขันกีฬา
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ์ 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคก ได้ออกก าลังกายทุกคน 

เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สามารถปฏิบัติตนในการเป็น
ผู้น า และผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม 

เด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย 
 

10. ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มีการ
พัฒนาการศึกษาท่ีดี  
มีความรัก หวงแหน  
ร่วมสืบทอดภูมิปัญญา 

เด็กนักเรียนมีการพัฒนา
การศึกษาท่ีดีเกิดความรัก หวง
แหนร่วมสืบทอดภูมิปัญญา 

ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ปีละ 1 ครั้ง 

เด็กนักเรียนมีการพัฒนา
การศึกษาท่ีดีเกิดความรัก หวง
แหนร่วมสืบทอดภูมิปัญญา 

เด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย 
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ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์การพัฒนาด้านครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย โครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. อบรมและพัฒนาครู/ 
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อใหค้รู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

จัดส่งครู/ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการ
อบรม/ศึกษาดูงาน ณ สถาบัน
ที่จัด 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สนับสนุนบุคลากร/จัดหา
อุปกรณ์หรือวัสดุอื่นๆ ส าหรับ
การเรียนการสอนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้การบริการด้าน 
การศึกษาของศูนย์เด็กเล็กฯ มี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับการ
สนับสนุนบุคลากร/วัสดุ/ 
อุปกรณ์ทางการศึกษา  

ครู/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จัดการศึกษาได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จัดการศึกษาได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม คุณธรรม 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย โครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อให้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างมี
คุณธรรมจริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ
และน าไปปรับประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ต่อไป 
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2. กิจกรรมวันแม่ -เพื่อให้เด็กได้ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
-เพื่อให้เด็กแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อแม ่
-เพื่อให้เด็กได้เห็นความส าคัญของแม่ 

-นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคกร่วมกิจกรรม 
-เด็กได้ประกวดวาดภาพระบาย
สี 

เด็กและผู้ปกครอง ศพด.บ้าน
คอนเมือง และ ศพด.บ้าน
หนองบัวโคก 

เด็กและผู้ปกครองได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน  

เด็กและผู้ปกครองได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิด
ความรักความผูกพันระหว่าง
แม่และลูกมากยิ่งขึ้น 

3. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในห้องเรียน 

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

เด็กร่วมคัดเลือกหัวหน้าห้องและ
ยินดีปฏิบัติตามที่หัวหน้าสั่ง 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคก 

เด็กมีวินัยในการอยู่
ร่วมกัน รู้จักรับฟังเสียง
ข้างมาก 

เด็กมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน 
รู้จักรับฟังเสียงข้างมาก 
 

4. กิจกรรมไหว้ครู -เพื่อให้เด็กได้รู้จักและเห็น
ความส าคัญของพิธีไหว้คร ู
-เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ในการจัด
พิธีไหว้ครู 

เด็กได้รู้จักและเห็นความส าคัญ
ของพิธีไหว้ครู 
 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคก 

เด็กได้รู้จักและเห็น
ความส าคัญของพิธีไหว้
คร ู
 

เด็กได้รู้จักและเห็น
ความส าคัญของพิธีไหว้คร ู
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : การพัฒนาด้านศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมสวดมนต์ -เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การสวดมนต ์
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา 

เด็กได้เรียนรู้การสวดมนต ์เป็นผู้
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
 

มีการจัดกิจกรรมทุกวันศุกร ์ -เด็กสามารถสวดมนต์
แบบย่อได ้
 -เด็กเป็นผู้เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา 

-เด็กสามารถสวดมนต์แบบย่อ
ได ้
 -เด็กเป็นผู้เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา 

2. โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา   

เพื่อให้เด็กรู้จักการท าบุญ ตักบาตร 
ในวันส าคัญและรู้จักประเพณีไทย 

เด็กได้รู้จักการท าบุญและปฏิบัติ
ตนในวันส าคัญ 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคกอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

เด็กนักเรียน ศพด.ได้
รู้จักการท าบุญและ
ปฏิบัติตนในวันส าคัญ 

เด็กนักเรียน ศพด.ได้รู้จักการ
ท าบุญและปฏิบัติตนในวัน
ส าคัญ 
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กลยุทธ์ : การพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการแต่งกายด้วยชุด 
ผ้าไทย 

-เพื่อปลูกฝังนิสัยให้เด็กรู้จักการแต่ง
กายแบบไทย 
-เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
วัฒนธรรมไทย 

เด็กนักเรียนแต่งกายด้วยชุดผ้า
ไทยในวันศุกร ์

ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้
บุตรหลานแต่งกายด้วยชุดผ้า
ไทยในวันศุกร ์

- เด็กรู้จักการแต่งกาย
แบบไทย 
 

เด็กรู้จักการแต่งกายแบบไทย 
 

2. โครงการกิจกรรมงานสืบ
สานประเพณีสงกรานต ์

เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอาย ุ

มีการจัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมปีละ 
1 ครั้ง 

เด็กนักเรียนรู้จักการรดน้ าขอ
พรผู้ใหญ่ มีการจัดกิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง 

3. โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

มีการจัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมปีละ 
1 ครั้ง 

เด็กมีความเข้าใจในประเพณี
ลอยกระทง มีการจัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง 

 

กลยุทธ์ : การพัฒนาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมทิ้งขยะลงถัง เพื่อฝึกนิสัยให้เด็กท้ิงขยะในถังขยะ เด็กมีวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกท่ี เด็กมีวินัยในการทิ้งขยะให้ถูก เด็กมีวินัยในการทิ้ง
ขยะให้ถูก 

เด็กมีวินัยในการทิ้งขยะ 

2. กิจกรรมปลูกต้นไม ้ เพื่อฝึก /ส่งเสริมการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคกอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้านหนอง
บัวโคกอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

นักเรียน ศพด.บ้าน
คอนเมืองและ นักเรียน 
ศพด.บ้านหนองบัวโคก
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

เด็กรู้จักรักธรรมชาติ ต้นไม้ 
รู้จักการดูแล 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ : การพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้มีความเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังนี้  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ดูสวยงาม เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

มกีารปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสม
ส าหรับจัดการเรียนการสอน 

ศพด.บ้านคอนเมือง และ 
ศพด.บ้านหนองบัวโคก 

มีการปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมอยู ่
อย่างต่อเนื่อง  

ปรับปรุง สภาพแวดล้อมอยู ่
อย่างต่อเนื่อง 

 

กลยุทธ์ : การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังนี้  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนประจ าภาคเรียน 

-เพื่อช้ีแจงผู้ปกครองให้ทราบถึง
นโยบายของ ศพด.  
-เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจการเรียนการ
สอน ของ ศพด. 
-เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับ ศพด.และ อบต. 

ผู้ปกครองเด็กเล็ก เกิดความรู้
ความ เข้าใจเรื่องการ ด าเนินการ
ด้านการ บริหารสถานศึกษา 

มากยิ่งข้ัน 

ผู้ปกครองของนักเรียน ศพด.
บ้านคอนเมืองและ นักเรียน 
ศพด.บ้านหนองบัวโคก 

-ผู้ปกครอง ครู และ
คณะผู้บริหาร ของ 
อบต.มีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน 
-ผู้ปกครองได้เห็น
ความส าคัญของการจัด
การศึกษา 
-ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่างๆของ 
ศพด. 
 

ผู้ปกครองเด็กเล็กเข้า 

ร่วมประชุมมากกว่า 

ร้อยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

2. โครงการเยี่ยมบ้านสาน
สัมพันธ์ 

-เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
และส่งเสริมเด็กให้เป็นไปในทิศทางที่
ดี 

ได้พบปะผู้ปกครอง เด็กเล็กครบ
ทุกคน 

ครู ผดด. ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนทุกคนครบทุกคน 

ผู้ปกครองเด็กเล็ก บาง
ครอบครัวท างาน อยู่
ต่างจังหวัด 

ได้พบปะผู้ปกครอง เด็กเล็ก
ครบทุกคน 

3. โครงการจัดกิจกรรมวันข้ึน
ปีใหม่ 

เพื่อให้เด็ก ครู ผู้ปกครอง มีกิจกรรม
สานสัมพันธ์ร่วมกัน ท าให้เด็กมี
พัฒนาการในการอยู่ร่วมกัน 

-เด็กมีได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

เด็ก ครู ผู้ปกครอง ได้มาท า
กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ร่วมกัน 

มีการจัดกิจกรรมปีละ 
1 ครั้ง 

มีการจัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

4. ให้ความรู้ผู้ปกครอง 
ในการดูแลเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแล 
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่าง 
เหมาะสม 

ผู้ปกครอง ได้รับความรูใ้นการ
ดูแลเด็กนักเรียนศูนย ์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ผู้ปกครองของนักเรียน ศพด.
บ้านคอนเมืองและ นักเรียน 
ศพด.บ้านหนองบัวโคก 

ผู้ปกครองรับทราบกฎ 
ระเบียบของศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กและ 
พัฒนาการเด็กดูแลเด็ก 
อย่างเหมาะสมตามวัย 

ผู้ปกครองรับทราบกฎ 
ระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและพัฒนาการเด็กดูแลเด็ก 
อย่างเหมาะสมตามวัย 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

           ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพาลัยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา 1.1 ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

2. การพัฒนาด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2.1. การพัฒนาด้านครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

3. การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณธรรม น้อมน าปรัชชา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

4. การพัฒนาด้านศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

4.1 การพัฒนาด้านส่งเสริมท านุบ ารุง 
กิจกรรมทางศาสนา 
4.2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.3 การพัฒนาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

5. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านอาคาร สถานที่สภาพแวด 
ล้อม แหล่งเรียนรู้ 

5.1 จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพและเหมาะสม 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจกรรม
ให้ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัย การปูองกัน
โรคติดต่อในสถานศึกษา 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

6. การพัฒนาด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

6.1 กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6.2 การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 
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บทที่ 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ในปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2566 – 2570) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  มีโครงการ/กิจกรรม จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ดังนี้ 

4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 รวม 5 ป ี
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

 
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
   1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม
พัฒนาการตามวัยทั้ง 4 
ด้าน 

 
 

4,394,888 
 

 
 

16 

 
 

4,394,888 
 

 
 

16 

 
 

4,444,888 
 

 
 

15 

 
 

4,444,888 
 

 
 

15 

 
 

4,294,888 

 
 

14 

 
 

21,974,440 
 

 
 

76 
  

รวม 4,394,888 16 4,394,888 16 4,444,888 15 4,444,888 15 4,294,888 14 21,974,440 76  
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
  2.1 กลยุทธ์การ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
 

140,000 

 
 

2 

 
 

140,000 

 
 

2 

 
 

140,000 

 
 

2 

 
 

140,000 

 
 

2 

 
 

140,000 

 
 

2 

 
 

700,000 

 
 

10 

รวม 140,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 2 700,000 10 
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
คุณธรรม ฯ 
   3.1 กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

30,000 

 
 

5 

 
 

30,000 

 
 

5 

 
 

30,000 

 
 

5 

 
 

30,000 

 
 

5 

 
 

30,000 

 
 

5 

 
 

150,000 

 
 

25 

รวม 30,000 5 30,000 5 30,000 5 30,000 5 30,000 5 150,000 25 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 รวม 5 ปี 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
   4.2 กลยุทธ์พัฒนาด้าน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   4.3 กลยุทธ์พัฒนาด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

10,000 
 
 

120,000 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

10,000 
 
 

120,000 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

0 
 
 

90,000 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

0 
 
 

90,000 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

0 
 
 

90,000 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

20,000 
 
 

510,000 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

15 
 
 

17 
 
 
 

10 

รวม 130,000 9 130,000 9 90,000 8 90,000 8 90,000 8 530,000 42 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
   5.1 จัดสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพและเหมาะสม 
   5.2 ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนากิจกรรมให้
ความรู้ ด้านสุขภาพ
อนามัย การปูองกันโรค
ติดต่อในสถานศึกษา 

 
 
 

100,000 
 
 
 

20,000 

 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
 
 

20,000 
 
 

 
20,000 

 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 

 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 

 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
 
 

20,000 
 
 
 

   20,000 

 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
 
 

180,000 
 
 
 
   

100,000 

 
 
 

5 
 
 
 

5 

รวม 120,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 280,000 10 

แผนพัฒ
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 รวม 5 ป ี

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
   6.1 กลยุทธ์การพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน การ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
   6.2 การพัฒนาด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

 
 
 

60,000 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 
 

60,000 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 
 

60,000 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 
 

60,000 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 
 

60,000 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 
 

300,000 
 
 
 
 

50,000 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 

5  

รวม 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 350,000 10  
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๔.๒ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
          ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ทั้ง 4 ด้าน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.เทพาลัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้
นวัตกรรมระดับปฐมวัยจาก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน 
ศพด.บ้านหนองบัวโคก 

30,000 
(เงินรายได)้ 

30,000 
(เงินรายได)้ 

30,000 
(เงินรายได)้ 

30,000 
(เงินรายได)้ 

30,000 
(เงินรายได)้ 

เด็กนักเรียนได้ศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้จริง
และมีพัฒนาการที่
สมวัยทั้ง 4 ด้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต. 
เทพาลัย 
 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์และมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน 
ศพด.บ้านหนองบัวโคก
และนักเรียน โรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

203,320
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

203,320 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

203,320
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

203,320
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

203,320
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

นักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กได้รับอาหาร 
เสริมนม 
 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์และมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

นักเรียน โรงเรียน สังกัด 
สพฐ. 

996,268
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

996,268 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

996,268
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

996,268
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

996,268
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

นักเรียนได้รับอาหาร
เสริมนมที่ท่ัวถึง 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.เทพาลัย 
 

เพื่อให้นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มีอาหารกลางวัน
รับประทาน เพื่อให้มีร่างกายที่
แข็งแรง 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน 
ศพด.บ้านหนองบัวโคก
และนักเรียน โรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

514,500 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

519,400 
 (เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

519,400
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

519,400 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

519,400 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

สามารถปูองกัน
ภาวะทุพโภชนาการ
ให้กับนักเรียนและ
นักเรียนมีร่างกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ได้มีอาหาร
กลางวันรับประทาน เพื่อให้มี
ร่างกายที่แข็งแรง 

นักเรียน โรงเรียน สังกัด 
สพฐ. 

2,058,000 
(เงินอุดหนุน
ท่ัวไป) 

2,058,000 
(เงินอุดหนุน
ท่ัวไป) 

2,058,000 
(เงินอุดหนุน
ท่ัวไป) 

2,058,000 
(เงินอุดหนุน
ท่ัวไป) 

2,058,000 
(เงินอุดหนุน
ท่ัวไป) 

สามารถปูองกัน
ภาวะทุพโภชนาการ
ให้กับนักเรียนและ
นักเรียนมีร่างกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
2-5 ปี)  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับ
การจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน ศพด.
บ้านหนองบัวโคกและ
นักเรียน โรงเรียน สังกัด 
สพฐ. 

170,000 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

170,000 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

170,000 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

170,000 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

170,000 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

เด็กได้รับการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศพด. 
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 
ปี)  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับ
การจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน ศพด.
บ้านหนองบัวโคกและ
นักเรียน โรงเรียน สังกัด 
สพฐ. 

67,800 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

67,800 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

67,800 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

67,800 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

67,800 
(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ได้รับการจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมและ
เพื่อเสริมสร้างความรู้
ด้านวิชาการ สร้าง
พัฒนาการตามวัย 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน ศพด.
บ้านหนองบัวโคกและ
นักเรียน โรงเรียน สังกัด 
สพฐ. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กได้มี
พัฒนาการที่ดี มี
ความสามัคคี 
และกล้า
แสดงออก 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการแข่งขันกีฬา
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก 
1 ครั้ง/ปี 

 

30,000 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
สามารถปฏิบัติตน
ในการเป็นผู้น า 
และผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม 

กองการศึกษา
ฯ 
/ศพด. 2 แห่ง 

10 สนามเด็กเล่นปลอดภัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายที่
เจริญเติบโตและมี
ร่างกายที่แข็งแรงสมวัย 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม สนาม
เด็ก เล่นอยู่เสมอหรือ
จัดหาเครื่อง เล่นให้
เพียงพอ 

100,000 100,000 - - - เด็กได้รับความ
ปลอดภัยมีเครื่อง
เล่นและ
พัฒนาการสมวัย 

กองการศึกษา
ฯ 

11 สนามเด็กเล่นสร้าง 

ปัญญา เพื่อให้เด็กมีความ 

ปลอดภัยในการเล่น ม ี

เครื่องเล่นเพียงพอและ 

พัฒนาการสมวัย 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

- - 150,000 150,000 - เด็กได้รับความ 

ปลอดภัยมี
เครื่อง 

เล่นและ
พัฒนาการสมวัย 
 

กองการศึกษา
ฯ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มีการ
พัฒนาการศึกษาท่ีดี  
มีความรัก หวงแหน  
ร่วมสืบทอดภูมิปัญญา 

ส่งเสริมการเรียนรู้
จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ปีละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียนมีการพัฒนา
การศึกษาท่ีดีเกิดความรัก 
หวงแหนร่วมสืบทอดภูมิ
ปัญญา 

กองการศึกษาฯ 

13 จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติด ต าบล
เทพาลัย 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน/
ประชาชน เล่นกีฬาและใช้
เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน ์

จัดการแข่งขัน
กีฬาต าบล ปีละ 
1 ครั้ง 

100,000 50,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชน/ประชาชนเกิดความ
สามัคคี มีสุขภาพแข็งแรง
และชุมชนห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

14 อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ 
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

โครงการจัดกิจกรรม 
เกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กและ เยาวชน 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 เด็กและเยาวชนใช้ เวลาว่าง
ให้เกิด ประโยชน์สร้างความ 
สามัคคีและปูองกัน ปัญหา
ยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

15 เสริมสร้างแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธ์ิ 

เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับเด็ก
นักเรียน ให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

นักเรียน ศพด.บ้าน
คอนเมืองและ 
นักเรียน ศพด.บ้าน
หนองบัวโคก 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

ศพด. 2 แห่ง 

16 ออมทรัพย์เพื่อน้อง เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักการ
ประหยัดอดออมเงิน ไม่ใช้
จ่ายฟุุมเฟือย 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน 
ศพด.บ้านหนองบัวโคก 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ เด็กนักเรียนรู้จักการ
ประหยัดอดออมเงิน ไม่ใช้
จ่ายฟุุมเฟือย 

ศพด. 2 แห่ง 

17 โครงการเรียนรู้กฎวินัย
จราจร 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กฎ
จราจร 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน 
ศพด.บ้านหนองบัวโคก 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ผู้เรียนได้เรียนรู้กฎจราจร
และและความปลอดภัย 

ศพด. 2 แห่ง 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                2.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 อบรมและพัฒนาครู/ 
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อใหค้รู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

จัดส่งครู/ผู้ดูแลเด็ก 
เข้ารับการอบรม/
ศึกษาดูงาน  
ณ สถาบันท่ีจัด 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ศพด. 2 แห่ง 
และกอง

การศึกษาฯ 

2 สนับสนุนบุคลากร/จัดหา
อุปกรณ์หรือวัสดุอื่นๆ ส าหรับ
การเรียนการสอนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้การบริการด้าน 
การศึกษาของศูนย์เด็กเล็กฯ มี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนบุคลากร/
วัสดุ/ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษาให้กับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จัดการศึกษาได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าปรัชชาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อให้ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างมีคุณธรรม
จริยธรรม จดัโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

2 กิจกรรมวันแม่ -เพื่อให้เด็กแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อแม่ 
-เพื่อให้เด็กได้เห็น
ความส าคัญของแม่ 

-นักเรียน ศพด.พร้อมด้วย
ผู้ปกครองร่วมกิจกรรม 
-เด็กได้ประกวดวาดภาพ
ระบายสี 
-เด็กร่วมกันจัดบอร์ดวันแม่ 
-เด็กได้ไหว้แม่ 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ เด็กและผู้ปกครองได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิด
ความรักความผูกพันระหว่าง
แม่และลูกมากยิ่งขึ้น 

ศพด. 2 แห่ง  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 กิจกรรมวันพ่อ -เพื่อให้เด็กได้ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระ
บาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช 
-เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึง
บุญคุณของพ่อ 
 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน ศพด.
บ้านหนองบัวโคกพร้อม
ด้วยผู้ปกครองร่วม
กิจกรรม 
-เด็กได้จัดท าการ์ดอวยพร
วันพ่อให้พ่อ 
-เด็กร่วมกันจัดบอร์ดวัน
พ่อ 
 
 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ เด็กและผู้ปกครองได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความ
ผูกพันระหว่างแม่และลูกมาก
ยิ่งข้ึน 

ศพด. 2 แห่ง  

4 กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ในห้องเรียน 

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

เด็กร่วมคัดเลือกหัวหน้า
ห้องและยินดีปฏิบัติตามท่ี
หัวหน้าสั่ง 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ เด็กมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน รู้จัก
รับฟังเสียงข้างมาก 
 

ศพด. 2 แห่ง  

5 กิจกรรมไหว้ครู -เพื่อให้เด็กได้รู้จักและเห็น
ความส าคัญของพิธีไหว้ครู 
-เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ใน
การจัดพิธีไหว้ครู 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน ศพด.
บ้านหนองบัวโคกทุกคน 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์
ตรงในพิธีไหว้ครูและยังเป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติท่ีดีต่อครู 

ศพด. 2 แห่ง  
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
4.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 กิจกรรมสวดมนต์ -เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การสวด
มนต์ 
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน ศพด.
บ้านหนองบัวโคก 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ -เด็กสามารถสวดมนต์
แบบย่อได้ 
 -เด็กเป็นผู้เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา 

ศพด. 2 แห่ง  

2 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

เพื่อให้เด็กรู้จักการท าบุญ ตัก
บาตร ในวันส าคัญและรู้จัก
ประเพณีไทย 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน ศพด.
บ้านหนองบัวโคกอย่างน้อย
ปีละ 3 ครั้ง 

10,000 10,000 ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ เด็กได้รู้จักการท าบุญ
และปฏิบัติตนในวัน
ส าคัญ 

ศพด. 2 แห่ง 

3 โครงการวิถีพุทธ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และ
สืบสานวัฒนธรรม 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน ศพด.
บ้านหนองบัวโคก 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ เพื่อให้เด้กปฐมวัยได้
เรียนรู้และสืบสาน
วัฒนธรรม 

ศพด. 2 แห่ง 

                   4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการแต่งกายด้วยชุด 
ผ้าไทย 

-เพื่อปลูกฝังนิสัยให้เด็กรู้จักการ
แต่งกายแบบไทย 
-เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
วัฒนธรรมไทย 

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง
ให้บุตรหลานแต่งกายด้วย
ชุดผ้าไทยในวันศุกร์ 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ - เด็กรู้จักการแต่งกาย
แบบไทย 
 

ศพด. 2 แห่ง  

2 โครงการกิจกรรมงานสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ 

เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู
ต่อผู้สูงอายุ 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน ศพด.
บ้านหนองบัวโคก   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -เด็กมีความเข้าใจใน
ประเพณีสงกรานต์ 

ศพด. 2 แห่ง 
/กอง

การศึกษา 
3 โครงการสืบสานประเพณี

ลอยกระทง 
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

นักเรียน ศพด.บ้านคอน
เมืองและ นักเรียน ศพด.
บ้านหนองบัวโคก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -เด็กมีความเข้าใจใน
ประเพณีลอยกระทง 

ศพด. 2 แห่ง  

4 โครงการเทศกาลของดีเมือง
คง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว การแสดงสินค้า 
วัฒนธรรม ประเพณี 

ประชาชนต าบลเทพาลัย
และอ าเภอคง 

30,000 30,000 - - - -เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว การแสดง
สินค้า วัฒนธรรม 
ประเพณี 

 กอง
การศึกษา  
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4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 กิจกรรมทิ้งขยะลงถัง เพื่อฝึกนิสัยให้เด็กท้ิงขยะใน
ถังขยะ 

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้าน
หนองบัวโคก 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ เด็กมีวินัยในการ
ทิ้งขยะ 

ศพด. 2 
แห่ง  

2 กิจกรรมปลูกต้นไม ้ เพื่อฝึก /ส่งเสริมการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

นักเรียน ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.บ้าน
หนองบัวโคก 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ เด็กรู้จักรัก
ธรรมชาติ ต้นไม้ 
รู้จักการดูแล 
 

ศพด. 2 
แห่ง 

 
5) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านอาคาร สถานที่สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
       5.1 จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเหมาะสม 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ดูสวยงาม เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

ศพด.บ้านคอนเมืองและ 
ศพด.บ้านหนองบัวโคก 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

กอง
การศึกษา 

2 ก่อสร้างประตูทางเข้า
และรั้วรอบบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอน
เมือง 

 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีมาตรฐาน 

 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีมาตรฐาน 

 

100,000 - - - - เด็กเล็กมีที่เรียนท่ี
มีมาตรฐาน 

 

กอง
การศึกษา 
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       5.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมให้ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ให้ความรู้ผู้ปกครอง 
ในการปูองกันโรคติดต่อ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ความรู้ในการปูองกัน
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและในการดูและเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อย่างเหมาะสม 

จัดอบรม ให้ความรู้ผู้ปกครอง 
ในการดูแลเด็กนักเรียนศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ปกครอง
รับทราบความรู ้
ในการดูแลเด็ก 
อย่างเหมาะสม
ตามวัย 

ศพด. 2 แห่ง/ 
กองการศึกษา
ฯ 

 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

6.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1 โครงการจัดซื้อวัสด ุ

-วัสดุส านักงาน 
-วัสดุงานบ้านงานครัว 
-วัสดุคอมพิวเตอร ์
-วัสดุอื่นๆ 

เพื่อให้มีวัสดุใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

ส านักงานกองการศึกษาฯ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2 ศูนย ์

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีวัสดุใช้ในศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กอย่าง
เพียงพอ และ
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ  
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6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
ประจ าภาคเรียน 

-เพื่อช้ีแจงผู้ปกครองให้
ทราบถึงนโยบายของ 
ศพด.  
-เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
การเรียนการสอน ของ 
ศพด. 
-เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ปกครองกับ 
ศพด.และ อบต. 

ผู้ปกครองของนักเรียน 
ศพด.บ้านคอนเมือง
และ นักเรียน ศพด.
บ้านหนองบัวโคก 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ -ผู้ปกครอง ครู และ
คณะผู้บริหาร ของ 
อบต.มีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน 
-ผู้ปกครองได้เห็น
ความส าคัญของการ
จัดการศึกษา 
-ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่างๆของ 
ศพด. 
 

ศพด. 2 แห่ง/ 
กองการศึกษาฯ 

2 โครงการเยี่ยมบ้านสาน
สัมพันธ์ 

-เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาและส่งเสริม
เด็กให้เป็นไปในทิศทางที่ดี 

ครู ผดด. ออกเยี่ยม
บ้านนักเรียนทุกคน 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ -ผู้ปกครองมีทัศนคติที่
ดีต่อ ศพด. 
-เด็กได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพ 

ศพด. 2 แห่ง 

3 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่ 

เพื่อให้เด็ก ครู ผู้ปกครอง 
มีกิจกรรมสานสัมพันธ์
ร่วมกัน ท าให้เด็กมี
พัฒนาการในการอยู่
ร่วมกัน 

เด็ก ครู ผู้ปกครอง 
ได้มาท ากิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่ร่วมกัน 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ -เด็กมีประสบการณืใน
การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ศพด. 2 แห่ง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4 ให้ความรู้ผู้ปกครอง 
ในการดูแลเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ความรู ้
ผู้ปกครองในการดูแล 
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อย่าง 
เหมาะสม 

จัดอบรม ให้ความรู้ผู้ปกครอง 
ในการดูแลเด็กนักเรียนศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครอง
รับทราบกฎ 
ระเบียบของศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กและ 
พัฒนาการเด็ก
ดูแลเด็ก 
อย่างเหมาะสม
ตามวัย 

ศพด. 2 แห่ง/ 
กองการศึกษา
ฯ 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

 คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอกนาจหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย   

๑.  นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ประธานกรรมการ  
๒.  นายสงวน  รัตนวัน  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ  
3.  นายสุรกิจ พรหมโสดา ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
4.  นายส าเภา  วรสีหะ  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ  
5.  นายสมชัย  ทรัพย์วัฒนศิริ ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ  
6.  นายมนัส  รอดวินิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
7.  นางบังอร  รอดวินิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8.  นายมงคล  นาคแท้            ผู้แทนสภาท้องถิ่น   กรรมการ 
9.   นายสมเกียรติ  จั่นขุนทด      ผู้แทนสภาท้องถิ่น   กรรมการ  
๑0. นางวราภรณ์  พรมชาติ ผู้แทนสถานศึกษา   กรรมการ  
๑1. นางสาวอริสรา  ธนาวร ผู้แทนสถานศึกษา   กรรมการ  
๑2. นายนิเวศน์  เสนนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ  

๑3. นางสาวทัศณียา  จันทมุด     นักวิชาการศึกษา                    กรรมการ/เลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ    มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอต่อ
คณะกรรมการ สถานศึกษาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง          
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
จะเริ่มต้นจากกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ฯ แล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯเพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
ประเมินผลฯ โดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม ่ทั้งนี ้ควรประเมินทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้  ผลผลิตที่ได้รับ  และผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึน เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้นส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่อไป 
 
๕.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ  ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน /ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แต่การติดตามประเมินผลฯในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
ติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา /
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ  ประเมินผลฯให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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