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บทที่ 1 
บทนำ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคสอง ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยไว้ว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินการด้วย” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
มาตรา 18  กำหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีสิทธิไดร้ับ
สิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้เป้าหมายสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของ
เด็กท่ีเช่ือมโยงกับ มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560–2564 ได้กำหนดนโยบายด้านเด็ก
ปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง ต้องจัดให้เป็นระบบ
และมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการ และท่ีไม่ใช่ราชการ ระหว่างวิชาชีพท่ีสัมพันธ์
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศไทยในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน   
 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพื่อเป็นกรอบในการ
ดำเนินการของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  ซึ ่งเป็นการแปลงจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  โดยได้รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ความ
ต้องการในการพัฒนาและได้กำหนดประเด็นการพัฒนาขึ ้นเพ ื ่อให้ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา ทั ้งด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งเป็นมาตรฐานการ
ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันเป็นกรอบดำเนินการท่ีนำไปพัฒนา  ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว368 ลงวันที่ 19 กันยายน 2564 เรื ่อง แนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จึงได้นำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) มาทบทวนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบายผู้บริหาร และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน  ให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2566-2570)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชขึ้น 
 
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“พัฒนาการสมวัย บรรยากาศสดใส ชุมชนอุ่นใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ” 
 

1.2 พันธกิจ (Mission)  
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1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเล็กมีพัฒนาการท่ีดีสมวัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและ 
     ด้านสติปัญญา  

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กเล็กและบุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่และปลอดภัย  

  5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานในพื้นท่ี 
 



 

 

1.3 เป้าประสงค์ (Goals) 

 
เป้าประสงค ์(Goals) 

 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย(Targets) 
ปี 66-70 ป ี66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ีดีสมวัยทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา 

- ร้อยละของเด็กเล็กท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความพร้อมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

- จำนวนเด็กเล็กในศูนย์ฯ 85% 80% 81% 82% 83% 84% 

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เด็กเล็กและบุคลากรของกอง
การศึกษา ฯ 

- ร้อยละของเด็กและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
และปฏิบัติตนได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

- จำนวนเด็กเล็กในศูนย์ฯ 
และบุคลากรของกอง
การศึกษา 

75% 
 

70% 71% 72% 73% 74% 

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 
 

- ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีจบการศึกษาไม่ต่ำ
กว่าระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยหรือมี
ประสบการณ์การทำงานด้านเด็กปฐมวัยไม่น้อย
กว่า 3 ปี 
- ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีได้รับการอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง มีความรู้ความเข้าใจหลักการและ
จัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย 

- จำนวนครู/ผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 
 

85% 
 
 
 

85% 

70% 
 
 
 

80% 

75% 
 
 
 

81% 

80% 
 
 
 

83% 

82% 
 
 
 

84% 

85% 
 
 
 

85% 

4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาคาร 
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ให้มีความ
สะอาด สวยงาม น่าอยู่และปลอดภัย  
 

- จำนวนห้องเรียนท่ีมีความสะอาด/สวยงาม 
/ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมเหมาะ 
สมสำหรับการจัดประสบการณ์เด็ก 

จำนวนห้องเรียน 
12 ห้อง 
 
 

12 12 12 12 12 12 
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5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานในพืน้ท่ี  

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
ให้บริการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวนผู้ปกครองเด็กใน
แต่ละปีการศึกษา 

85% 
 
 

80% 
 
 

81% 
 
 

82% 
 
 

83% 
 
 

84% 
 
 



 

 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
  1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กเล็กท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมพฒันาการท้ัง 4 ด้าน 

  2. ขอบเขตความหมาย : พัฒนาการท้ัง 4 ด้านหมายถึงพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและ 

  ด้านสติปัญญาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุของเด็กเล็ก 

  3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ปี 2566-2570 ) : 
  ปี 2566-2570        ร้อยละ 87 

   ปี 2566      ร้อยละ 85 
   ปี 2567      ร้อยละ 86 
   ปี 2568       ร้อยละ 87 
   ปี 2569       ร้อยละ 88 
   ปี 2570       ร้อยละ 89 
 

 
  5. วิธีการคำนวณ : จำนวนเด็กท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง 4 ด้าน ÷ จำนวนเด็กท้ังหมด x 100 
 
  6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : เด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
 

 7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
 
 8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 
  1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  2. ขอบเขตความหมาย : - 

 3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ปี 2566-2570 ) : 
  ปี 2566-2570       ร้อยละ 92 

   ปี 2566      ร้อยละ 90 
   ปี 2567      ร้อยละ 91 
   ปี 2568       ร้อยละ 92 
   ปี 2569       ร้อยละ 93 
   ปี 2570      ร้อยละ 94 
 
  5. วิธีการคำนวณ : จำนวนเด็กและบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

   วิชาชีพครู ÷ จำนวนเด็กและบุคลากรท้ังหมด x 100 
 

 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : บุคลากรและเด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน 
 ตำบลทัพราช  

 
 7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
 
 8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษา ละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 
  1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย 
       หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  2. ขอบเขตความหมาย : - 

 3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ปี 2566-2570 ) : 
  ปี 2566-2570       ร้อยละ 86 

   ปี 2566      ร้อยละ 84 
   ปี 2567      ร้อยละ 85 
   ปี 2568       ร้อยละ 86 
   ปี 2569       ร้อยละ 87 
   ปี 2570      ร้อยละ 88 
 
  5. วิธีการคำนวณ : จำนวนครู/ผู้ดูแลเด็กเด็กท่ีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษา 

   ปฐมวัยหรือมีประสบการณ์การทางานด้านเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่า 3 ปี ÷ จำนวนครู 
  /ผู้ดูแลเด็กท้ังหมด x 100 
 

  6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : เด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
 

 7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
 
 8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษา ละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

  1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีความรู้ความเข้าใจหลักการ 
       และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย 
 
  2.ขอบเขตความหมาย : เข้าร่วมการอบรมท่ีองค์กรจัดเองหรือหน่วยงานอื่นจัดในขอบเขตเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
          หรือการศึกษาต่อและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการจัดทำแผนจัด     
          ประสบการณ์เด็กปฐมวัย 
 
   3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

   4. เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ปี 2566-2570 ) : 
  ปี 2566-2570       ร้อยละ 92 

   ปี 2566      ร้อยละ 90 
   ปี 2567      ร้อยละ 91 
   ปี 2568       ร้อยละ 92 
   ปี 2569       ร้อยละ 93 
   ปี 2570      ร้อยละ 94 

 
  5. วิธีการคำนวณ : จำนวนครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีได้รับการอบรมละจัดทำแผนจัดประสบการณ์ ÷ จำนวนครู 
    /ผู้ดูแลเด็กท้ังหมด x 100 
 
  6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : เด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
 

 7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
 

 8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษา ละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 
  1. ตัวชี้วัด : จำนวนห้องเรียนท่ีมีความสะอาด/สวยงาม/ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
        สำหรับการจัดประสบการณ์เด็ก 

  2. ขอบเขตความหมาย : มีการจัดห้องเรียนให้สะอาด น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็ก 

 3. หน่วยวัด : ห้องเรียน 

 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ปี 2566-2570 ) : 
  ปี 2566-2570       จำนวน  12  ห้อง 

   ปี 2566      จำนวน  12  ห้อง 
   ปี 2567      จำนวน  12  ห้อง 
   ปี 2568       จำนวน  12  ห้อง 
   ปี 2569       จำนวน  12  ห้อง 
   ปี 2570      จำนวน  12  ห้อง 
 

 5. วิธีการคำนวณ : นับจำนวนห้องเรียนท่ีมีความสะอาดสวยงามปลอดภัยเหมาะสำหรับเด็กเล็ก 
 

  6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : เด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
 

 7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
 
 8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษา ละ 1 ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

  1.ตัวช้ีวัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  2. ขอบเขตความหมาย : - 

  3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

  4. เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ปี 2566-2570 ) : 
  ปี 2566-2570       ร้อยละ 92 

   ปี 2566      ร้อยละ 90 
   ปี 2567      ร้อยละ 91 
   ปี 2568       ร้อยละ 92 
   ปี 2569       ร้อยละ 93 
   ปี 2570      ร้อยละ 94 

 
  5. วิธีการคำนวณ : คำนวณตามแบบและวิธีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้หลักสถิติการวิจัย 
 

  6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : เด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
 
  7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  

 
  8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษา ละ 1 ครั้ง 
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บทที่ 2 
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 

 จากผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาได้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาวิสัยทัศน์ องค์การ
บริหารส่วนตำบลทัพราชมุ่งพัฒนาให้เด็กมีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 
อย่างเหมาะสมตามวุฒิภาวะของแต่ละคน  โดยบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ปลูกฝังเด็กให้มี
ระเบียบวินัยโดยอาศัยการดำเนินการประสานงานระหว่าง บ้าน  ศพด. และชุมชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
กลยุทธ ์

1.1 ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีท้ังภายใน ภายนอกห้องเรียนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อ 
การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กเล็ก 

1.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและสถานท่ีให้มีความเหมาะสมแก่เด็กเล็ก 
1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 

   จริยธรรม 
กลยุทธ ์
2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและทักษะใน 
     การปฏิบัติงานด้านปฐมวัยมากขึ้น 
2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย 
กลยุทธ ์
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเล็กมีพัฒนาการท่ีดีสมวัยทั้ง 4 ด้าน 
3.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนยเ์ด็กเล็กนา่อยู่ 

กลยุทธ์  1.1  ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กเล็ก 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว ้ ผลการดำเนินงาน 
ที่ต้ังไว ้

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

(ร้อยละ) 
1 โครงการห้องเรียนสดใส เด็กไทยเบิกบาน เพ่ือจัดห้องเรียนให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของเด็กเล็กมากข้ึน 
ห้องเรียนทุกห้องมีความสะอาด สวยงาม น่า
อยู่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กเล็กมากข้ึน 

100 100  

 

  กลยุทธ์ 1.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้มีความเหมาะสมแก่เด็กเล็ก 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว ้ ผลการดำเนินงาน 
ที่ต้ังไว ้

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

(ร้อยละ) 
1 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ของศพด.ทั้ง 6 แห่ง ให้มี
ความสวยงามร่มรื่น เหมาะแก่การจัดการเรียนรู้
ให้แก่เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสวยงามร่มรื่น
เหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ให้ 
แก่เด็ก 

100 100  

2 โครงการปรับปรงุอาคารเรียน เพ่ือให้มีอาคารเรียนที่แข็งแรงและปลอดภัยแก่เด็ก  อาคารเรียนสะอาด สวยงามน่าอยู่มี
ห้องเรียนเพียงพอสำหรับเด็ก 

100 100  

3 โครงการทาสีรั้วของศพด.บ้านเจริญ
สุข 

เพ่ือให้มีรั้วที่สะอาดสวยงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสวยงามร่มรื่น
เหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ให้ 
แก่เด็ก 

100 100  

4 โครงการสร้างรั้วของ ศพด.บ้าน
หนองปรือ,บ้านหนองผักแวน่ 

เพ่ือให้มีรั้วที่แข็งแรงและปลอดภัยแก่เด็ก มีรั้วรอบบริเวณ ศพด.เป็นสัดส่วน 
สวยงามและปลอดภมากขึ้น 

100 100  
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 กลยุทธ์ 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว ้ ผลการดำเนินงาน 
ที่ต้ังไว ้

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

(ร้อยละ) 
1 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองเด็กเล็ก 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และผู้ปกครองมีความเข้าใจในการ
ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากข้ึน 

90 100  

2 โครงการเย่ียมบ้านเด็กเล็ก 
 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือ และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก ระหว่างครู/ผู้ดูแลเด็ก 
กับผู้ปกครอง 

จัดกิจกรรมออกเย่ียมบ้านเด็กเล็กทุกคน ปี
การศึกษาละ 1  ครั้ง ศพด. ในเขตพ้ืนที่
ตำบลทัพราช  จำนวน 6 ศูนย์ 

100 100  

3 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพราช 

เพ่ือให้ประชาชนสนใจเล่นกีฬา และห่างไกล 
ยาเสพติด 

ประชาชน เยาวชนในเขตตำบล 
ทัพราช และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง ใน อบต.ทัพราช 

80 95  

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม 
            กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและทักษะในการปฏิบัติงานด้านปฐมวัยมากขึ้น 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว ้ ผลการดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว ้
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรกอง
การศึกษาฯ 
 

เพ่ือให้บุคลากรกองการศึกษาฯ มีสุขภาพที่ดี 
สามารถนำความรู้ ทักษะ มาใช้ในการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรกองการศึกษาฯ มีสุขภาพที่ดี 
สามารถนำความรู้ ทักษะ มาใช้ในการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100  

          

 

 

 

 กลยุทธ์  2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว ้ ผลการดำเนินงาน 
ที่ต้ังไว ้

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

(ร้อยละ) 
1 โครงการการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ

เกียรติฯ 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ประชาชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอตาพระยา 80 100  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย 
กลยุทธ์  3.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัยทั้ง 4 ด้าน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ

และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว ้ ผลการดำเนินงาน 
ที่ต้ังไว ้

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

(ร้อยละ) 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้
เต็มศักยภาพตระหนักในบทบาทและหน้าท่ีของ
ตังเอง 

เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้เต็มศักยภาพตระหนัก
ในบทบาทและหน้าท่ีของตัวเอง 

100 100  

2 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศพด.ในเขตพ้ืนที่ตำบลทัพราช  
จำนวน 6 ศูนย์มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ 

100 100  
 

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียน 

นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มี
คุณภาพอย่างพอเพียง 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลทัพราช 
จำนวน 6 แห่ง 

100 100  

4 อุดหนุนโรงเรียนทัพราชวิทยา 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนและครูโรงเรียนทัพราชวิทยา 80 100  

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข โครงการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

เพ่ือให้นักเรียนรู้รักสามัคคี และสามารถทำ
กิจกรรมร่วมกับคนอื่นได้ 

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 

90 100  

6 อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้าน
ใหม่ไทยถาวร โครงการทศันศึกษา
แหล่งเรียนรู ้

เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้  รู้รัก
สามัคคี และสามารถทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นได้ 

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 

90 100  

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 



 

 

 
ลำดับที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ต้ังไว ้ ผลการดำเนินงาน ที่ต้ังไว ้
(ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน 

(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
เชิง    คุณภาพ

และ
ข้อเสนอแนะ 

7 อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้าน
ทดวงศ์สมบูรณ์ โครงการจัดกิจกรรม
ทัศนดูงาน 

เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้  รู้รัก
สามัคคี และสามารถทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นได้ 

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 
 

90 100  

8 โครงการหนูน้อยมือสะอาด เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้การล้างมืออย่างถูกวิธีตาม
หลักสุขลักษณะ 

เด็กปฐมวัย ศพด.ตำบลทัพราช จำนวน  6  
แห่ง 

90 100  

9 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า 
ปาก 

เพ่ือรณรงค์ ป้องกันการะบาดของโรคมือเท้า
ปาก กับเด็ก ใน ศพด. 

เด็กปฐมวัย ศพด.ตำบลทัพราช จำนวน 6 แห่ง 90 100  

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล  
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
กลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพาต้านยา
เสพติด 

เพ่ือให้นักเรียนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โรงเรียนทุกแห่งในอำเภอตาพระยา 100 100  

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล  
โครงการเสริมสร้างเด็กดีโรงเรียนโคก
ไพล 

เพ่ือสร้างเครือข่ายการทำความดีในชุมชน ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 80 100  
 
 

 
กลยุทธ์  3.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว ้ ผลการดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว ้
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กรู้ถึงความสำคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และ มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันสำคัญของชาติ 80 100 
 

2 โครงการวันไหว้คร ู
 

เพ่ือส่งเสริมความรัก ความเคารพ ความกตัญญู 
ระหว่างลูกศษิย์ที่มีต่อคร ู

เด็กเล็กได้แสดงความรัก ความเคารพ ความ
กตัญญู ระหว่างลูกศิษย์ที่มีต่อคร ู

80 100 
 

 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว ้ ผลการดำเนินงาน 
ที่ต้ังไว ้

(ร้อยละ) 
ผลการดำเนินงาน 

(ร้อยละ) 
3 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
เพ่ือส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
และอนุรักษ์คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 

จัดกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ในวัดและสำนัก
สงฆ์ในเขตพ้ืนที่ตำบลทัพราช  

 100 
 

4 โครงการแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา วัด สำนักสงฆ์ ท่ี
พักสงฆ์ ในพ้ืนที่ตำบลทัพราช 

เด็ก ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรม เรียนรู้
ประเพณีการแห่และถวายเทียนพรรษา สืบ
สานประเพณี 

 100 
 

5 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
และอนุรักษ์คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 

หมู่ 1 – 17 ของตำบลทัพราช  100 
 

6 โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว
โรหนะ ณ ปราสาทเขาโล้น 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน 

ประชาชนในตำบลทัพราช 
 

 100 
 

7 โครงการประเพณีแซนโฎนตา เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน ร่วมสืบสาน อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน 

 100 
 



 

 

9 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม 
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม 
 

 100 
 

10 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตาพระ
ยา โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
ชายแดนเบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน 

อำเภอตาพระยา  100 

 



 

 

บทที่ 3  
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยู ่

1.1 ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีท้ังภายใน ภายนอก
ห้องเรียนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก
เล็ก 
1.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและสถานท่ีให้มีความเหมาะสม
แก่เด็กเล็ก 
1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง
และชุมชน 

กองการศึกษา ฯ  
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถและมี
คุณธรรมจริยธรรม 

2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาและทักษะในการปฏิบัติงานด้านปฐมวัยมากขึ้น 
2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

กองการศึกษา ฯ  
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ท่ีดีสมวัย 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเล็กมีพัฒนาการท่ีดีสมวัยทั้ง 4 ด้าน 
3.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการอนรุักษ์วัฒนธรรมและ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา ฯ  
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บทที่ 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2570 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีโครงการ/กิจกรรมจำแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570 

รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
     1.1 ส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีทั้ง
ภายใน ภายนอกห้องเรียน
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อ
ต่อการจัดประสบการณ์ให้แก่
เด็กเล็ก 
     1.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้
มีความเหมาะสมแก่เด็กเล็ก 
     1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความร่วมมือและ

 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
5 

 
 
 

869,000 
 
 
 
 

6,900,000 
 
 

630,000 

 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
5 

 
 
 

209,000 
 
 
 
 

10,300,000 
 
 

630,000 
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5 
 
 
5 

 
 
 

209,000 
 
 
 
 

7,700,000 
 
 

630,000 
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5 
 
 
5 

 
 
 

5,609,000 
 
 
 
 

5,320,000 
 
 

630,000 
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3 

 
 
 

2,069,000 
 
 
 
 

2,620,000 
 
 

630,000 

 
 
 

16 
 
 
 
 

21 
 
 

25 

 
 
 

8,965,000 
 
 
 
 

32,840,000 
 
 

3,150,000 
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ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง
และชุมชน 
 

รวม 14 8,399,000 10 11,139,000 12 8,539,000 14 11,559,000 12 5,319,000 62 44,955,000 
 

 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570 

รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม
จริยธรรม 
     2.1 ส่งเสริมให้บุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการอบรม
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาและทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านปฐมวัยมากข้ึน 
     2.2 ส่งเสริมให้บุคลากร
ทางการศึกษามคีุณธรรม
จริยธรรมตลอดจนปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
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430,000 
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430,000 
 
 
 
 

310,000 
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430,000 
 
 
 
 

260,000 
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430,000 
 
 
 
 

310,000 
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430,000 
 
 
 
 

310,000 
 
 
 

 
 
 
 

15 
 
 
 
 

18 
 
 
 

 
 
 
 

2,150,000 
 
 
 
 

1,450,000 
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รวม 6 690,000 7 740,000 6 690,000 7 740,000 7 740,000 33 3,600,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดี
สมวัย 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก
เล็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัยทั้ง 4
ด้าน 
3.2 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและสง่เสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่เด็ก 
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10 

 
 
 

14,960,000 
 
 
 

1,350,000 
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10 

 
 
 

14,960,000 
 
 
 

1,350,000 

 
 
 

10 
 
 
 

10 

 
 
 

14,960,000 
 
 
 

1,350,000 

 
 
 

10 
 
 
 

10 

 
 
 

14,960,000 
 
 
 

1,350,000 

 
 
 

10 
 
 
 

10 

 
 
 

14,960,000 
 
 
 

1,350,000 

 
 
 

50 
 
 
 

50 

 
 
 

74,800,000 
 
 
 

6,750,000 

                              
รวม 

20 16,310,000 20 16,310,000 20 16,310,00
0 

20 16,310,000 20 16,310,00
0 

100 81,550,000 

รวมทั้งสิ้น 40 25,399,000 37 28,189,000 38 25,539,00
0 

41 28,609,000 37 21,249,00
0 

193 128,985,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

18 



 

 

 
 4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 

    กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีทั้งภายใน ภายนอกหอ้งเรียนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กเล็ก 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการห้องเรียน
สดใส เด็กไทยเบิกบาน 

เพ่ือจัดห้องเรียนให้สะอาด สวยงาม 
น่าอยู่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก
เล็กมากข้ึน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,00
0 

ห้องเรียนทุกห้องมี
ความสะอาด 
สวยงาม น่าอยู่
เหมาะกับการเรียนรู้
ของเด็กเล็กมากข้ึน 

กองการศึกษา ฯ 
 

2. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 
 

เพ่ือหน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
อำนวยความสะดวกและเพียงพอ
ต่อการดำเนินงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ ให้กับกอง
การศึกษา ฯ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด 

600,000 - - 600,000 - เพ่ือให้กอง
การศึกษาฯ และ
ศพด.มีวัสดุและ
ครุภัณฑ์ใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองการศึกษา ฯ 
 

3. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

เพ่ือให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ
และข้ันตอนตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
ละ 1 ครั้ง 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 การทำงานอย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

กองการศึกษา ฯ 
 

4. โครงการจัดซื้อเครื่อง
เล่นสนาม สำหรับเด็ก 

เพ่ือให้เด็กมีเครื่องเล่นที่ปลอดภัย
เหมาะสมตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

- - - - 1,800,0
00 

มีเครื่องเล่นให้เด็ก
เล่นมากข้ึน 

กองการศึกษา ฯ 

5. โครงการจัดซื้อรถยนต์  เพ่ือไว้บริการ รับ-ส่ง เด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และไว้ใช้
ราชการของกองการศึกษา ฯ 

จัดซื้อรถยนต์ รับ-ส่งเด็กเล็ก
และใช้ราชการของกอง
การศึกษา ฯ 

- - - 4,800,000 - เด็กเล็กได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางไปเรียน  

กองการศึกษา ฯ 
 



 

 

6.จัดจ้างรถรับ-ส่ง เด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดจ้างรถรับ-ส่ง เด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลทัพราช   

จัดจ้างรถรับ-สง่ เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพ
ราช   

60,000 - - - 60,000 เด็กเล็กได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางไปเรียน  

กองการศึกษา ฯ 
 

กลยุทธ์ 1.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้มีความเหมาะสมแก่เด็กเล็ก 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
ภายนอกและภายใน 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความสวยงาม
ร่มรื่น เหมาะแก่การจัดกาเรียนรู้ 
ให้แก่เด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายนอก
และภายในของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพราช   

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความสวยงามร่ม
รื่นเหมาะแก่การ
จัดการเรียนรู้ให้ 
แก่เด็ก 

กองการศึกษา ฯ 
 

2. โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมป้ายและทาสี 

เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับ
เด็กและมีความเป็นระเบียบ
สวยงาม 

ศพด. ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทัพราช  

- 1,800,000 - - - เด็กเล็กมีความ 
ปลอดภัย เหมาะ
แก่การจัดการ
เรียนรู้ 

กองการศึกษา ฯ 
 

3. โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

เพ่ือให้เด็กได้มีสนามเด็กเล่นและ
เครื่องเล่นที่ปลอดภัยเหมาะสม
ตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

- - 3,000,000 - - มีสนามเด็กเล่น
และเครื่องเล่นให้
เด็กเล่นอย่าง
ปลอดภัย 

กองการศึกษา ฯ 
 

4. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

เพ่ือความปลอดภัย สะอาดและ
สวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

- - - 720,000 - บริเวณ ศพด. มี
ความสะอาดและ
สวยงาม 

กองการศึกษา ฯ 
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5. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตทางเข้า ศพด. 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนเดินทางด้วย
ความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
 

2,400,000 - - - - ศพด. มีถนนที่
ปลอดภัยให้กับเด็ก 

กองการศึกษา ฯ 
 
 

6. โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

- - 1,000,000 - - เด็กมีเครื่องเล่นที่
หลากหลายและมี
ความสุข 

กองการศึกษา ฯ 

7. โครงการก่อสร้างที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป 

เพ่ือเป็นที่เคารพสักการะบูชาและ
ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม 

ก่อสร้างที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด  

- 
 

- 
 

- 
 

- 120,000 เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมมากข้ึน 

กองการศึกษา ฯ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8. โครงการก่อสร้างโรง
อาหารพร้อมอ่างล้างมือ 

เพ่ือให้นักเรียนมีโรงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

- - 1,000,000 - - นักเรียนได้ใช้โรง
อาหารอย่างถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษา ฯ 

9. โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ 

เพ่ือลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

600,000 - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยู่ 

กองการศึกษา ฯ 

10. โครงการก่อสร้างศาลา
พักผู้ปกครอง 

เพ่ือให้มีสถานที่สำหรับผู้ปกครอง
น่ังรอรับ-สง่บุตรหลาน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

- - - 900,000 - ผู้ปกครองมีที่น่ัง
พักผ่อนขณะรอรับ-
ส่งบุตรหลาน  

กองการศึกษา ฯ 
 

11. โครงการก่อสร้างศูนย์
อาคารเรียนพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 

เพ่ือให้มีอาคารเรียนและ
ห้องเรียนเพียงพอในการจัด
ประสบการณ์แก่เด็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

- 7,000,000 - - - มีอาคารเรียนและ
ห้องเรียนเพียงพอ

สำหรับเด็ก 

กองการศึกษา ฯ 

12. โครงการก่อสร้างโรง
เก็บวัสดุอุปกรณ์ 

เพ่ือให้มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

- - - 1,200,000 - มีสถานทื่เก็บ
อุปกรณ์ที่เพียงพอ 

กองการศึกษา ฯ 
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13.โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำสำหรับเด็ก 

เพ่ือให้เด็กมีสถานที่ออกกำลังกาย
เสริมสร้างพัฒนาการและเพ่ือลด
ปัญหาเด็กจมน้ำ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

- - - - 1,000,000 เด็กมีสถานที่ออก
กำลังกายและเสริม 
สร้างพัฒนาการ 

กองการศึกษา ฯ 
 

14. โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

เพ่ือให้มีแสงสว่างเพียงพอ และ
ความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

- - - 1,000,000 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย
มากข้ึน 

กองการศึกษา ฯ 
 

15. โครงการปรบัปรุง
อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือให้อาคารเรียนมีความแข็งแรง 
คงทนและปลอดภัย 

อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความสะอาด สวยงามและ
แข็งแรง  

1,800,000 - 
 

- 
 

- - เด็กมีอาคารเรียนที่
สะอาด สวยงาม
และปลอดภัย 

กองการศึกษา ฯ 
 

16.โครงการก่อสร้างโรงเรือน
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

เพ่ือให้มีโรงเรือนปลูกผักปลอด
สารพิษ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

600,000 - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
โรงเรือนปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

กองการศึกษา ฯ 
 

17. โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค ์

เพ่ือให้มีศาลาเอนกประสงค์ไว้ใช้
ประโยชน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

- - 1,200,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ศาลาเอนกประสงค์
ไว้ใช้ประโยชน์ 

กองการศึกษา ฯ 
 

กลยุทธ์ 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการประชุม 
คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกับการดำเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครองมีความเข้าใจ
ในการดำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาก
ข้ึน 

กองการศึกษา ฯ 
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2. โครงการเย่ียมบ้านเด็ก
เล็ก 
 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี 
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการดูแลและ
ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก 
ระหว่างครู/ผู้ดูแลเด็ก กับผู้ปกครอง 

จัดกิจกรรมออกเย่ียมบ้าน
เด็กเล็กทุกคน ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง  

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กได้รับการดูแล
และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้
ทันท่วงท ี 

กองการศึกษา ฯ 
 

3. โครงการสานสัมพันธ์
ชุมชน 

เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 
และความร่วมมือระหว่างศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯให้
ความร่วมมือและสนับสนุน
การดำเนินงาน
สาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน ตามความเหมาะสม   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกิดความร่วมมือ
และความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กับชุมชน
มากข้ึน 

กองการศึกษา ฯ 
 

4. โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนเยาวชนต้านภัย
ยาเสพติดตำบลทัพราช 

เพ่ือให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ สนใจเล่นกีฬา และ
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชน เยาวชนในเขต
ตำบลทัพราช  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน เยาวชน 
หันมาเล่นกีฬาและ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา ฯ 
 

5. โครงการอบรมให้
ความรู้ส่งเสริมสุขภาพเด็ก
เล็กให้แก่ผู้ปกครอง 

เพ่ือให้ผู้ปกครองมคีวามรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาการอย่างถูกวิธี 

จัดประชุมผู้ปกครอง อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทำให้เด็กได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่างถูก

วิธีจากผู้ปกครอง 

กองการศึกษา ฯ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม 
  กลยุทธ ์ 2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและทักษะในการปฏิบัติงานด้านปฐมวัยมากขึ้น 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการอบรมการ
จัดทำสื่อการเรียนการ
สอนปฐมวัย 

เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ
ในเน้ือหาสาระต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ดีข้ึน 
 

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ทัพราชมีความรู้ความเข้าใจใน
การเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ให้กับเด็กปฐมวัยอย่าง
สมวัย 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ครู ศพด. มีความรู้
ความเข้าใจ 
สามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได้ดีข้ึน 

กองการศึกษา ฯ 
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2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
บุคลากรกองการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
บุคลากรกองการศึกษา ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดีเด่นทางด้านการจัดการเรียน
การสอน   

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้และ 
ทักษะในการปฏิบัติ
หน้าท่ีมากข้ึน 

กองการศึกษา ฯ 
 

3. โครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากรกองการศึกษา ฯ 
 
 
 
 

เพ่ือให้บุคลากรของกองการศึกษา 
ฯ มีสุขภาพแข็งแรง สามารถนำ
ความรู้ ทักษะ มาใช้ในการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรกองการศึกษาได้รับ
การตรวจสุขภาพประจำปีทุก
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรของกอง
การศึกษาฯมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา ฯ 
 

 

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการธรรมะกับการ
ทำงาน 

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงานให้แก่ครูและ
บุคลากรในหน่วยงาน 

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ /
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ครูและบุคลากรใน
หน่วยงาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ครูและบุคลากรม ี
คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการ
ดำรงชีวิต 

กองการศึกษา ฯ 

2. โครงการการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และพระบรมวงศ ์

ผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการ 
พนักงาน และประชาชนทุกหมู่
เหล่าในพ้ืนที่ตำบลทัพราช 

- 50,000 - 50,000 50,000 บุคลากรใน
หน่วยงานและ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่า ได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ

กองการศึกษา ฯ 
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สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

3. กิจกรรมวันสำคัญ
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรกอง
การศึกษา ฯ รู้ถึงความสำคัญของ
สถาบันชาติ และมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน
สำคัญต่าง ๆ ของชาติ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ครูและบุคลากร มี
ความจงรัก 
ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษา ฯ 
 

4. กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

เพ่ือส่งเสริม/อนุรักษ ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน
สำคัญทางศาสนาต่าง ๆ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม
มากข้ึน 

กองการศึกษา ฯ 
 

 
 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย 

 กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัยทั้ง 4 ด้าน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนได้
รับประทานอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม (นม) ท่ีมีคุณภาพ
อย่างเพียงอ และมีอุปกรณ์การ
เรียนที่เหมาะสม 

โรงเรียนจำนวน 6 แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพราช   

12,096,000 
 

12,096,000 
 
 
 

12,096,000 
 

12,096,000 
 

12,096,000 
 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
อาหารเสริม(นม) 
และมีวัสดุในการ
จัดการเรียนการ

กองการศึกษา ฯ 
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สอนที่มีคุณภาพ
และพอเพียง 

2.โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสำหรับโรงเรียน 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานอย่างมี
คุณภาพและเพียงพอ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  
จำนวน 6 แห่ง 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 
 

กองการศึกษา ฯ 
 
 

3. อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ จำนวน 7 โรงเรียน 
ตามโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและงาน
วิชาการ 
 

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้กล้า
แสดงออกทางความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และพัฒนาทักษะใน
การแข่งขันวิชาการด้านต่าง ๆ 

โรงเรียนจำนวน 7 แห่ง ใน
พ้ืนที่  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการจัด
กิจกรรม 

กองการศึกษา ฯ 

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกไพล  โครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่ม
เครือข่ายอารยธรรมบูรพา
ต้านยาเสพติด 

เพ่ือให้นักเรียนหันมาใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ รักสุขภาพและมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

โรงเรียนทุกแห่งในกลุ่ม
อารยธรรมบูรพา 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 นักเรียนทุกคนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมี
ความรักสามัคคี
กัน 
 
 
 

กองการศึกษา ฯ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
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5. โครงการปฐมวัยตาม
รอยพ่อตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดทำแปลงผัก ปลูกผัก
สวนครัวต่าง ๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพราช   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเรียนรู้จาก
สถานที่จริงและ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ของศูนย์ฯต่อไป 

กองการศึกษา ฯ 

6. โครงการพัฒนาการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดในเด็กปฐมวัย 

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กให้
ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทัพราช   

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 สร้างภูมคิุ้มกันแก่
เด็กให้ห่างไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษา ฯ 

7. โครงการหนูน้อยมือ
สะอาด 

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้การล้างมือ7 
ข้ันตอนอย่างถูกวิธี 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทัพราช   

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กเล็กสามารถ
ล้างมืออย่างถูกวิธี 

กองการศึกษา ฯ 

8. โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 

เพ่ือรณรงค์ ป้องกันการะบาดของ
โรคมือเท้าปาก กับเด็ก ใน ศพด. 

เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทัพราช   

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ไม่เกิดโรคมือ เท้า 
ปาก กับเด็ก
ปฐมวัย ศพด.
ตำบลทัพราช 

กองการศึกษา ฯ 

9. โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการสำหรับเด็ก
เล็ก 

เพ่ือให้เด็กเล็กพัฒนาทางทักษะ
ด้านวิชาการอย่างหลากหลาย 

มีการจัดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการปีการ 
ศึกษาละ 1 ครัง้ 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กเล็กมีพัฒนา
ทางทักษะด้าน
วิชาการอย่าง
หลากหลาย 

กองการศึกษา ฯ 

10. โครงการหนูน้อยรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือปลูกฝังวินัยให้เด็กรู้จักคัดแยก
และจัดการขยะของตนเอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพราช   

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กเล็กมีวินัยใน
ตนเอง และมีสุข
ภาวะที่ดี 

กองการศึกษา ฯ 

11.โครงการสง่เสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ทั้ง 4 ด้าน 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัย
ทั้ง 4 ด้าน 

เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทัพราช   

- - - - - เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการที่ดี
สมวัย 

กองการศึกษา ฯ 



 

 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
จำนวน 7 โรงเรียน ตามโครงการ
คุณธรรม/จริยธรรมเด็กนักเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 

โรงเรียนจำนวน 7 แห่ง ในเขต
พ้ืนที่ตำบลทัพราช 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เด็กนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
มากข้ึน 

กองการศึกษา ฯ 

2. อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอตาพระยา โครงการจัดงาน
สืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน 

ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลทัพราช 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมและร่วม
ทำบุญ 

กองการศึกษา ฯ 

3. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ และพนักงานจ้างของ 
อบต.ทัพราช 

เพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างของ อบต.ทัพราช 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการ
ดำเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา ฯ 

4. โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทยให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในตำบลทัพราช 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้ร่วม
ทำบุญและขอขมา
ต่อพระแม่คงคา 

กองการศึกษา ฯ 

5. โครงการสืบสานประเพณีตัก
บาตรเทโวโรหณะ ณ ปราสาทเขา
โล้น 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน 

ประชาชนในตำบลทัพราช 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได้ร่วม
ทำบุญในวันสำคัญ
และส่งเสริมแหลง่
ท่องเท่ียว 

กองการศึกษา ฯ 
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6. โครงการประเพณีแซนโฎนตา เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน 

ประชาชนในตำบลทัพราช 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนและ
ลูกหลานได้ร่วม
ทำบุญถึงบรรพ
บุรุษ 

กองการศึกษา ฯ 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 
2566 2567 2568 2569 2570 

7. โครงการสืบสานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน 

ประชาชนในตำบลทัพราช 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้ร่วม
ทำบุญถึงบรรพ
บุรุษและขอฝนให้
ตกตามฤดูกาล 

กองการศึกษา ฯ 

8. โครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน 

ประชาชนในตำบลทัพราช 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

กองการศึกษา ฯ 

9. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
แห่งชาติ 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน
สำคัญต่าง ๆ แห่งชาติ   

60,000 
 

60,000 
 

60,000 60,000 
 

60,000 
 

เด็กเล็กรู้ถึงความ 
สำคัญของสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษา ฯ 

10. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา 
 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วัน
สำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา
และอนุรักษ์คุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม 

จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน
สำคัญทางศาสนาต่าง ๆ 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 60,000 
 

60,000 
 

เด็กเล็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมปฏิบัติตน
ตามประเพณีที่ดี
งาม 

กองการศึกษา ฯ 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

การนำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ 

5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ 
คณะกรรมการการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
1.  นายพรพงษ์  เสาวคนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
2.  นายการะเวก  คำแหง   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
3.  นายโกเมศ  เพชรโกมล ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
4.  นายแทน  สนวนรัมย ์  ผู้แทนประชาคม    กรรมกา 
5.  นายวิชัย  อบอุ่น  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
6.  นายสมบูรณ์  ชาลีนิวัฒน์ ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
7.  นายจรูญ  เย็นที  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
8.  นายนรภัทร  จรเอ้กา  ผู้แทนสถานศึกษา   กรรมการ 
9.  นายชาญณรงค์  โยธาพันธ์ ผู้แทนสถานศึกษา   กรรมการ 
10. นายชัยรัตน์  หอมประไพ ผู้แทนสภาท้องถิน่   กรรมการ 
11. นายประมูล   หอมหวาน ผู้แทนสภาท้องถิ่น   กรรมการ 
12. นางมะลิ  พงษ์สุริยะ  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯอบต.ทัพราช กรรมการ/เลขานุการ 

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏบิัติ โดยให้มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ   
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน    

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทำการประเมินผลสำเร็จเป็นรายโครงการ และประเมินผลสำเร็จ
ของทุกจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่  ทั้งนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ 
ประเมินท้ังปัจจัยท่ีใช้  กระบวนการท่ีใช้ ผลผลิตท่ีได้รับ  และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น  
สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี ไปสู่การปฏิบัติ 
 ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ กำหนดขึ้นตามความเหมาะสม แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่
ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อำนวยการ
กองการศึกษาฯ เพื่อให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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