


 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 



ค ำน ำ 

  จากนโยบายการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  ที่ต้องการพัฒนา
การศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบ   และการศึกษาตามอัธยาศัย   ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  เด็ก  
เยาวชนและประชาชน  ได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุมทุกด้าน  อีกทั้งส่งเสริมศิลปะ   วัฒนธรรม   จารีต   
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผักเบี้ย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย     
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ ๑ 
บทน ำ   

 
  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย  ได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบ  
กำรศึกษำนอกระบบ  และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย  มีบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ จ ำนวน ๓ อัตรำ  โดยมีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย  มีครูและ
เจ้ำหน้ำที่  จ ำนวน  ๓  อัตรำ มีนักเรียนทั้งสิ้น  จ ำนวน  27  คน  นอกจำกนี้  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแหลมผักเบี้ย ยังมีภำรกิจด้ำนอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศำสนำ  ศิลปะ  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและกำร
กีฬำ  นันทนำกำร กิจกรรมเด็กและเยำวชน 

  ดังนั้น  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย  จึงได้ก ำหนด  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ ดังต่อไปนี้ 

 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

๑.๑ วิสัยทัศน์ 
“องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย  จัดกำรศึกษำทุกระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม”  

๑.๒ พันธกิจ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรศึกษำ 
๒. พัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๓. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
๔. ส่งเสริมชุมชนและองค์กรต่ำงๆ ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
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                                    ๑.๓ เป้ำประสงค์ 

เป้ำประสงค์ 
 (Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐำน 
(Baseling Data) 

เป้ำหมำย (Targets) 
ปี 

๖๑ – ๖๔ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 

๑.  สถำนศึกษำมีครู / 
ผู้ดูแลเด็กท่ีมีคุณภำพ
และเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น 
 
๒. สถำนศึกษำมีควำม
พร้อมด้ำนสื่อกำรเรียน
กำรสอนและแหล่ง
เรียนรู้ที่ได้มำตรฐำนมี
คุณภำพและเหมำะสม
กับวัย 
๓. ผู้เรียนได้รับกำร
เรียนรู้ที่ได้มำตรฐำน
รวมทั้งกำรเรียนรู้ในด้ำน
ศำสนำ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

 

 

๔. สถำนศึกษำได้
มำตรฐำนสำมำรถรองรับ
กำรมีส่วนร่วมจำก
องค์กรต่ำงๆได้ 

๑) ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้รับ
กำรอบรมและพัฒนำ
วิชำชีพครู 
๒) อัตรำส่วนของครูต่อ
จ ำนวนของเด็ก 
๑)กำรจัดหำสื่อกำรเรียน
กำรสอนที่มีคุณภำพได้
มำตรฐำน 
 
 
 
-ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำน
กำรประเมินพัฒนำกำร
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
-จ ำนวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับ
กำรเรียนรู้ เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม วัน
ส ำคัญต่ำงๆ และ
กิจกรรมวันส ำคัญทำง
ศำสนำ 
- จ ำนวนครั้งที่มีกำร
ประชุมคณะ กรรมกำร 
บริหำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 
- จ ำนวนกิจกรรมทีจ่ัดให้
ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
- มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน 
- สถำนศึกษำเข้ำรับกำร
ประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 

๒ ครั้ง / ปี 
 
 

๑/๑๐ 
 

-กำรประชุมกรรมกำร
คัดเลือกสื่อกำรเรียนกำร

สอน ๑ ครั้ง/ป ี
-จัดซื้อ จัดหำ สื่อกำร

เรียนกำรสอน 
๑ ครั้ง/ป ี

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

๔ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 

๒ ครั้ง/ป ี
 
 
 

๒ ครั้ง/ป ี
 

๑ ครั้ง/ป ี

๘ 
 
 

๑ 
 

๔ 
 
 

๔ 
 
 

๘๐ 
 
 

๑๖ 
ครั้ง 

 
 
 
 
 

๘ 
 
 

๘ 
 
 

๔ 
 

๒ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๘๐ 
 
 

๔ 
๒ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

๒ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๘๐ 
 
 

๔ 
๒ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

๒ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๘๐ 
 
 

๔ 
๒ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

๒ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๘๐ 
 
 

๔ 

๑ ครั้ง / ๕ ปี 

 



3 

 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑.  ตัวชี้วัด : อัตรำส่วนของครูต่อจ ำนวนของเด็กเล็ก  
  
๒.  ขอบเขตควำมหมำย :  
     ๒.๑ ครู หมำยถึง บุคคลที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดหำหรือถ่ำยโอนมำให้ดูแลผู้เรียน 
     ๒.๒ เด็กเล็ก  หมำยถึง เด็กเล็กท่ีได้รับกำรดูแลของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 
๓.  หน่วยวัด : คน 
 
๔.  ค่ำเป้ำหมำย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) :  ครู ๑ คน : เด็กเล็ก ๑๐ คน 
 
๕.  วิธีกำรค ำนวณ :       จ ำนวนครู 
                             จ ำนวนเด็กเล็ก 
 
๖.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ในปี ๒๕๖1  ครู  ๑ คน ,ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ๑ คน : เด็กเล็ก 27 คน 
 
๗.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก / เก็บรวบรวมจำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
 
๘.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน :  ปีละ ๑ ครั้ง  
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 
๑.  ตัวชี้วัด : ชนิดของสื่อกำรเรียนกำรสอนที่จัดหำตำมมำตรฐำนกำรเรียน 
 
๒.  ขอบเขตควำมหมำย :  
     ๒.๑  สื่อกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง  ตัวกลำงหรือช่องทำงในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ทักษะ   
            ประสบกำรณ์จำกแหล่งควำมรู้ไปสู่ผู้เรียน และท ำให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     ๒.๒  สื่อกำรเรียนกำรสอนที่จัดหำตำมมำตรฐำนกำรเรียน หมำยถึง สื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ  มี 
            ควำมปลอดภัย และผู้เรียน  ได้รับประโยชน์ในกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 
๓.  หน่วยวัด : ชนิด 
 
๔.  ค่ำเป้ำหมำย  (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) : ชนิดของสื่อท่ีผู้เรียนได้รับ 
 
๕.  วิธีกำรค ำนวณ :           ชนิดของสื่อ 
                                      ผู้เรียน 
 
๖.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ในปีกำรศึกษำ ๒๕61 ชนิดของสื่อท่ีผู้เรียนได้รับอย่ำงเพียงพอ 
 
๗.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : เจ้ำหน้ำที่พัสดุ / แจงนับและค ำนวณ 
 
๘.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑.  ตัวชี้วัด :ร้อยละของเด็กเล็กมีควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรเรียนกำรสอนด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 
๒.  ขอบเขตควำมหมำย :  
     ๒.๑  เด็กเล็กมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
     ๒.๒  ผู้เรียน  หมำยถึง ผู้เรียนทุกคนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 
๓.  หน่วยวัด : คน 
 
๔. ค่ำเป้ำหมำย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) : จ ำนวนผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรอนุรักษ์  
    ศิลปวัฒนธรรมและภูปัญญำท้องถิ่นของผู้เรียนทั้งหมด 
 
๕. วิธีกำรค ำนวณ :     จ ำนวนผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ฯ x ๑๐๐ 
                                                            จ ำนวนผู้เรียนทุกคน     
         
๖.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ในปีกำรศึกษำ ๒๕61 จ ำนวนนักเรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนศำสนำ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น   
 
๗.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
 
๘.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑.  ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมไว้วำงใจของผู้ปกครองที่เพ่ิมขึ้นในกำรมอบหน้ำที่ให้ดูแลเด็กเล็ก 
 
๒.  ขอบเขตควำมหมำย :  
     ๒.๑ ผู้เรียน  หมำยถึง ผู้เรียนทุกคนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
     ๒.๒ ผู้ปกครอง  หมำยถึง  บุพกำรี/ผู้ดูแลเด็กเล็ก 
 
๓.  หน่วยวัด : ร้อยละ 
 
๔.  ค่ำเป้ำหมำย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) :  ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ปกครองที่ไว้วำงใจต่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 
๕.  วิธีกำรค ำนวณ :            จ ำนวนผู้เรียน x ๑๐๐        
                                     จ ำนวนเด็กทุกคน             
 
๖.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ในปีกำรศึกษำ ๒๕61 ร้อยละของผู้ปกครองที่ไว้วำงใจศูนย์ฯ 
      เทอม 1/2561 =          (ผู้เรียนเฉพำะในเขต ๒3 คน x ๑๐๐) = 45.09 
                                                           51 
     เทอม 2/2561  =         (ผู้เรียนเฉพำะในเขต 19 คน x ๑๐๐) = 37.25 
                                                         51 
๗.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก / แจงนับและค ำนวณ 
 
๘.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 

หมำยเหตุ  ปีกำรศึกษำ ๒๕61  
ภำคเรียนที่ 1 มีจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น            30  คน  

    แยกเป็นเด็กในเขตต ำบลแหลมผักเบี้ย       ๒3  คน 
    เด็กท่ีอยู่นอกเขตต ำบลแหลมผักเบี้ย      7  คน  

ภำคเรียนที่ 2 มีจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น            27  คน  
    แยกเป็นเด็กในเขตต ำบลแหลมผักเบี้ย       19  คน 
    เด็กท่ีอยู่นอกเขตต ำบลแหลมผักเบี้ย      8  คน  
เด็กในพ้ืนที่ ต ำบลแหลมผักเบี้ยที่มีสิทธิ์เข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕61 มีจ ำนวนทั้งสิ้น  51  คน แยกเป็น 
หมู่ที่ ๑ จ ำนวน  16 คน  หมู่ที่ ๒ จ ำนวน   6 คน 
หมู่ที่ ๓ จ ำนวน  14 คน  หมู่ที่ ๔ จ ำนวน   ๑5 คน 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 
๑.  ตัวชี้วัด : จ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่มีควำมเพียงพอ ต่อกำรเรียนและกำรบริหำรจัดกำร 
 
๒.  ขอบเขตควำมหมำย :  
     ๒.๑ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่มีควำมเพียงพอ ต่อกำรเรียนและกำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง ครุภัณฑ์ 
          วสัดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีควำมเพียงพอต่อกำรเรียนและกำรบริหำรจัดกำร    
     ๒.๒ ครุภัณฑ์ หมำยถึง สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถำวร สำมำรถปรับปรุงซ่อมแซมใช้งำนได้ มีอำยุกำรใช้งำน 
          ประมำณ ๑ ปีขึ้นไป ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
     ๒.๓ วัสดุอุปกรณ์ หมำยถึง สิ่งที่ใช้แล้วหมดไป มีอำยุกำรใช้งำนสั้น ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 
๓.  หน่วยวัด : จ ำนวน 
 
๔.  ค่ำเป้ำหมำย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) : ชนิดของครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่มีควำมเพียงพอ ต่อกำรเรียนของ 
    ผู้เรียนและกำรบริหำรจัดกำร 
 
๕.  วิธีกำรค ำนวณ :           ชนิดของครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
                                     ผู้เรียนและกำรบริหำรจัดกำร 
 
๖.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ในปีกำรศึกษำ ๒๕61 ชนิดของครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่มีควำมเพียงพอ 
     ต่อกำรเรียนของผู้เรียนและกำรบริหำรจัดกำร 
 
๗.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : เจ้ำหน้ำที่พัสดุ / แจงนับและค ำนวณ 
 
๘.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน

1. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการบริหาร บรรลุวัตถุประสงค์ เปน็ค่าใช้จ่ายในการบริหาร บรรลุตามเปา้หมาย ศูนย์ฯมกีารบริหารงานที่มปีระสิทธิภาพ
บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา

2. โครงการอาหารเสริมนม เพื่อใหเ้ด็กได้รับประทานอาหาร บรรลุวัตถุประสงค์ จัดหาอาหารเสริมนมใหด็้กนกัเรียน บรรลุตามเปา้หมาย
เสริมนม ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

3. โครงการจัดซ้ือวัสดุ ส่ือ อปุกรณ์ เพื่อใหเ้ด็กได้มวีัสดุอปุกรณ์การ บรรลุวัตถุประสงค์ จัดหาวัสดุ ส่ือ อปุกรณ์ บรรลุตามเปา้หมาย เด็กได้มอีปุกรณ์และส่ือการเรียนการสอน
การเรียนการสอน เรียนการสอนที่เหมาะสมตามวัย การเรียนการสอน

4. โครงการพานอ้งทอ่งเมอืงเพชร เพื่อใหเ้ด็กได้รับความรู้และมี บรรลุวัตถุประสงค์ จัดทศันศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบรีุ บรรลุตามเปา้หมาย เด็กได้รับความรู้และมปีระสบการณ์ตรง
ประสบการณ์ตรง

5. โครงการพาหนเูรียนรู้โลกกว้าง เพื่อใหเ้ด็กได้รับความรู้และมี บรรลุวัตถุประสงค์ จัดทศันศึกษานอกพื้นที่จังหวัดเพชรบรีุ บรรลุตามเปา้หมาย เด็กได้รับความรู้และมปีระสบการณ์ตรง
ประสบการณ์ตรง

6. โครงการส่งเสริมกฬีาและ เพื่อใหเ้ด็กได้ออกก าลังกายและ บรรลุวัตถุประสงค์ จัดกจิกรรมกฬีาและเกมนนัทนาการ บรรลุตามเปา้หมาย เด็กได้ออกก าลังกายและได้รู้จักการปฏบิติั
นนัทนาการ ฝึกการปฏบิติัตามกฎกติกา ตนใหถู้กต้องตนใหถู้กต้อง
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บทที่ 2
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต
แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชงิ
คุณภาพและขอ้เสนอแนะ

เด็กได้รับอาหารเสริมนมที่มปีระโยชน์



โครงการ/กิจกรรม
ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน

7. โครงการปรับปรุงภมูทิศันภ์ายนอกเพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กเปน็ บรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงภมูทิศัน ์เช่น ท าสวนหย่อม บรรลุตามเปา้หมาย ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมบีรรยากาศที่ดีและ
และภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก แหล่งเรียนรู้ มบีรรยากาศที่นา่อยู่ ทาสีอาคารเรียน และปรับปรุงบริเวณ

นา่เรียน ภายในห้องเรียน

8. โครงการกอ่สร้างร้ัวศูนย์พฒันา เพื่อปอ้งกนัอนัตรายที่อาจจะเกดิ บรรลุวัตถุประสงค์ กอ่สร้างร้ัวรอบอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บรรลุตามเปา้หมาย
เด็กเล็ก กบัเด็ก กบัเด็ก

9. โครงการแต่งกายแบบไทยภมูใิจ เพื่อใหเ้ด็กทราบและรับรู้ถึงความ บรรลุวัตถุประสงค์ จัดใหเ้ด็กทกุคนแต่งกายด้วยผ้าไทย บรรลุตามเปา้หมาย เด็กรักความเปน็ไทยเพิ่มขึ้น
ในวัฒนธรรม เปน็ไทย 1 วัน / สัปดาห์

10. โครงการเยี่ยมบา้นสานสัมพนัธ์ เพื่อเปน็การสานสัมพนัธ์ระหว่าง บรรลุวัตถุประสงค์ จัดกจิกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียนทกุคน บรรลุตามเปา้หมาย ครูและผู้ปกครองมสัีมพนัธภาพที่ดีต่อกนั
ครูและผู้ปกครอง

11. โครงการส่งเสริมกจิกรรมวัน เพื่อใหเ้ด็กมส่ีวนร่วมและตระหนกั บรรลุวัตถุประสงค์ จัดกจิกรรมในวันส าคัญต่างๆ บรรลุตามเปา้หมาย เด็กมส่ีวนร่วมและตระหนกัถึงความส าคัญ
ส าคัญ ถึงวันส าคัญต่างๆ ของวันส าคัญ
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ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชงิ

รู้ของเด็ก

มร้ัีวรอบขอบชิดปอ้งกนัการเกดิอนัตราย

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต
แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

คุณภาพและขอ้เสนอแนะ

สามารถเปน็แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน



โครงการ/กิจกรรม

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน

12. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี/ เพื่อเปน็การดูแลสุขภาพของเด็ก บรรลุวัตถุประสงค์ จัดทมีหมอของ รพ.สต.ต าบลแหลมผัก- บรรลุตามเปา้หมาย เด็กได้รับการตรวจสุขภาพและพฒันาการ
ตรวจพฒันาการเด็ก เบี้ยมาตรวจสุขภาพเด็ก

13. โครงการวันขึ้นปใีหม่ เพื่อใหเ้ด็กมส่ีวนร่วม บรรลุวัตถุประสงค์ จัดกจิกรรมวันขึ้นปใีหม่ บรรลุตามเปา้หมาย

14. โครงการคุณครู พอ่ แม่ เพื่อเปน็การสานสัมพนัธ์ระหว่าง บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองใหค้วามรู้เร่ืองต่างๆ บรรลุตามเปา้หมาย ครู นกัเรียน และผู้ปกครองมสัีมพนัธภาพ
ครูและนกัเรียนและผู้ปกครอง แกน่กัเรียนตามความถนดัของ ที่ดี

ผู้ปกครอง

15. โครงการปอ้งกนัโรคติดต่อใน - เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ บรรลุวัตถุประสงค์ - จัดกจิกรรมใหค้วามรู้แกผู้่ปกครอง บรรลุตามเปา้หมาย - ศพด.มรีะบบเฝ้าระวังและปอ้งกนัโรค
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในศูนย์ฯ เกี่ยวกบัการปอ้งกนัและดูแลเมื่อเด็ก ติดต่อในศพด.

- เพื่อใหเ้ด็กมสุีขนสัิยที่ดีในการ เปน็โรคติดต่อ - เด็กมสุีขนสัิยที่ดีสามารถท าความสะอาด
รักษาความสะอาดร่างกายของตนเอง - จัดกจิกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กวิธีการท า ร่างกายได้ด้วยตนเอง
- เพื่อใหผู้้ปกครองสามารถดูแล ความสะอาดร่างกายหรืออวัยวะต่างๆ - ผู้ปกครองสามารถดูแลบตุรหลานได้
บตุรหลานได้อย่างถูกต้องตามหลัก ในร่างกายของตนเอง ถูกต้องตามหลักสุขอนามยัและการปฏบิติั

สุขอนามยัและการปฏบิติัตนอย่าง ตนอย่างถูกต้องในการดูแลเด็กเบื้องต้น
ถูกต้องในการดูแลเด็กเบื้องต้น

คุณภาพและขอ้เสนอแนะ

เด็กมส่ีวนร่วมในการท ากจิกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต
แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชงิ
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ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา



โครงการ/กิจกรรม

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน

16. โครงการเด็กรุ่นใหมโ่ตไปไมโ่กง เพื่อพฒันาใหเ้ด็กมคุีณลักษณะอนั บรรลุวัตถุประสงค์ จัดกจิกรรมผ่านส่ือนทิานและส่ือ บรรลุตามเปา้หมาย เด็กได้รับการปลูกฝังใหเ้ปน็คนดีมคุีณธรรม
พึงประสงค์สร้างนิสัยให้เด็กรักความ อื่นๆที่มคีวามเหมาะสมกบัสาระ
ถูกต้องและความเปน็ธรรม การเรียนรู้

17. โครงการสร้างภมูคุ้ิมกนัยาเสพ- เพื่อใหเ้ด็กได้รับรู้และรับทราบถึง บรรลุวัตถุประสงค์ จัดกจิกรรมการเรียนการสอนผ่าน บรรลุตามเปา้หมาย เด็กมทีกัษะทางความคิด รับรู้ถึงโทษของ
ติดเด็กปฐมวัย ปญัหาและพษิภยัของยาเสพติด ส่ือเกี่ยวกบัยาเสพติดเดือนละ 1 คร้ัง ยาเสพติด

18. โครงการถนนปลอดภยั วัยใส เพื่อใหค้วามรู้และปลูกจิตส านกึ อยู่ระหว่างด าเนนิการ จัดกจิกรรมใหค้วามรู้แกน่กัเรียนในเร่ือง อยู่ระหว่างด าเนนิการ เด็กได้รับความรู้และมจีิตส านกึที่ดี
ปอ้งกนัอบุติัภยัทางจราจร ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง การใช้รถใช้ถนนและวินยัจราจร 

19. จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหม้คีรุภณัฑ์ส านกังานที่เพยีง บรรลุวัตถุประสงค์ -จัดซ้ือตู้ไม(้ตู้ล็อคเกอร์) บรรลุตามเปา้หมาย มวีัสดุส านกังานที่เพยีงพอส าหรับเด็ก
พอส าหรับเด็ก ส าหรับใส่ของใช้ส่วนตัวเด็ก เด็กสามารถเกบ็อปุกรณ์เคร่ืองใช้ส่วนตัว

-จัดซ้ือโต๊ะต้ังคอมพวิเตอร์ ได้อย่างมรีะเบยีบ
-จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน

แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชงิ

คุณภาพและขอ้เสนอแนะ

จริยธรรม

11

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต



โครงการ/กิจกรรม

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน

20. จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติั บรรลุวัตถุประสงค์ - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ บรรลุตามเปา้หมาย
งาน - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบหวั ปฏบิติังานและสามารถรองรับทคโนโลยี

ฉีดติดแทง็ก์ สารสนเทศและการส่ือสารในปจัจุบนัได้
- จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ

21. จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เพื่อเสริมสร้างพฒันาการของเด็ก อยู่ระหว่างด าเนนิการ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เช่น หอเด็ก อยู่ระหว่างด าเนนิการ เด็กมพีฒันาการที่ดี
ทอ่ลอด ฯลฯ

22. อดุหนนุโครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้รับประทาน บรรลุวัตถุประสงค์ อดุหนนุงบประมาณใหแ้กโ่รงเรียนใน บรรลุตามเปา้หมาย นกัเรียนได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ
อาหารตามหลักโภชนาการ พื้นที่

23. อดุหนนุโครงการยกระดับผล เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ในกลุ่มสาระ บรรลุวัตถุประสงค์ อดุหนนุงบประมาณใหแ้กโ่รงเรียนวัด บรรลุตามเปา้หมาย นกัเรียนมคีวามรู้และทกัษะตามมาตรฐาน
สัมฤทธิท์างการเรียน การเรียนรู้ สมทุรโคดมเพื่อจัดหาบคุลากรที่มคีวามรู้ การเรียน

24. อดุหนนุโครงการครูทอ้งถิ่น เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ในกลุ่มสาระ บรรลุวัตถุประสงค์ อดุหนนุงบประมาณใหแ้กโ่รงเรียนวัด บรรลุตามเปา้หมาย นกัเรียนมคีวามรู้และทกัษะตามมาตรฐาน
ช่วยสอน การเรียนรู้ สมุทรธารามเพื่อจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ การเรียน

มคีรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ที่เพยีงพอต่อการ

12

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต
แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชงิ

คุณภาพและขอ้เสนอแนะ



โครงการ/กิจกรรม

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน

25. โครงการเด็กคอยเล่นเปล่ียนโลก เพื่อเปน็การส่งเสริมพฒันาการตาม อยู่ระหว่างด าเนนิการ จัดกจิกรรมใหเ้ด็กได้เล่นร่วมกนั หรือ อยู่ระหว่างด าเนนิการ เด็กได้รับการส่งเสริมพฒันาการตามวัย
วัย เกดิทกัษะการเรียนรู้ เล่นเคร่ืองเล่นสนาม

26. โครงการจัดกจิกรรมการเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้ เหมาะสม อยู่ระหว่างด าเนนิการ จัดกจิกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยู่ระหว่างด าเนนิการ เด็กมพีฒันาการเหมาะสมตามช่วงวัย 
การสอน ตามช่วงวัยและเพื่อส่งเสริมกระบวน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การเรียนรู้

13

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต
แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชงิ

คุณภาพและขอ้เสนอแนะ

เกดิทกัษะการเรียนรู้ กล้ามเนื้อมกีารพฒันา

และได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้



 
 

บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์และกลยทุธ ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2565 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย มี
ยุทธศาสตร์และ  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๑)  สถานศึกษามีครู/ผู้ดูแลเด็กที่
มีคุณภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น 
๒)  สถานศึกษามีความพร้อม
ด้านสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานมี
คุณภาพและเหมาะสมกับวัย 
๓)  ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐานรวมทั้งการเรียนรู้ใน
ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๔) สถานศึกษาได้มาตรฐาน 
สามารถรองรับการมีส่วนร่วม จาก
องค์กรต่างๆได้ 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

 



ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหารสถาน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 188,000 214,950 143,300 170,000 - ศูนย์ฯมกีารบริหารงาน ศพด.

ศึกษา ในการบริหารสถาน สถานศึกษา ที่มปีระสิทธิภาพ

ศึกษา

2 โครงการอาหารเสริมนม เพื่อใหเ้ด็กได้รับประ จัดหาอาหารเสริมนมให้ ๗๓,๖๐๐ - - ๒๖๐,๖๐๐ - เด็กได้รับอาหารเสริม ส านักงานปลัด

ทานอาหารเสริมนม เด็กนกัเรียนของศูนย์ นมที่มีประโยชน์

พฒันาเด็กเล็ก

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ส่ือ อปุกรณ์ เพื่อใหเ้ด็กได้มวีัสดุ จัดหาวัสดุ ส่ือ อปุกรณ์ - ๓๘,๓๒๕ - - - เด็กได้มอีปุกรณ์และส่ือ ส านักงานปลัด

การเรียนการสอน อปุกรณ์การเรียนการ การเรียนการสอน การเรียนการสอน
สอนที่เหมาะสมตามวัย

4 โครงการพานอ้งทอ่งเมอืงเพชร เพื่อใหเ้ด็กได้รับความรู้ จัดทศันศึกษาในพื้นที่จัง- ๑๑,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 9,000 - เด็กได้รับความรู้และมี ศพด.
และมปีระสบการณ์ตรง หวัดเพชรบรีุ ประสบการณ์ตรง

5 โครงการพาหนเูรียนรู้โลกกว้าง เพื่อใหเ้ด็กได้รับความรู้ จัดทศันศึกษานอกพื้นที่ ๒๑,๑๐๐ - - 16,750 - เด็กได้รับความรู้และมี ศพด.
และมปีระสบการณ์ตรง จังหวัดเพชรบรีุ ประสบการณ์ตรง

บทที่ 4
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

งบประมาณและแหล่งที่มา

15



ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการส่งเสริมกฬีาและนนัทนาการ เพื่อใหเ้ด็กได้ออกก าลัง จัดกจิกรรมกฬีาและเกม ๑,๘๐๐ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ เด็กได้ออกก าลังกาย ศพด.

กายและฝึกการปฏบิติั นนัทนาการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ และได้รู้จักการปฏบิติั
ตามกฎกติกา ตนใหถู้กต้องตนให้

ถูกต้อง
7 โครงการปรับปรุงภมูทิศันภ์ายนอก เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก ปรับปรุงภมูทิศัน ์เช่น ท า ๑๑๘,๐๐๐ - - - - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี ส านกังานปลัด

และภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เล็กเปน็แหล่งเรียนรู้ สวนหย่อม ทาสีอาคารเรียน บรรยากาศที่ดีและ
มบีรรยากาศที่นา่อยู่ และปรับปรุงบริเวณภายใน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
นา่เรียน หอ้งเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ของเด็ก
8 โครงการกอ่สร้างร้ัวศูนย์พฒันา เพื่อปอ้งกนัอนัตรายที่ กอ่สร้างร้ัวรอบอาคารศูนย์ ๑๐๕,๐๐๐ - - - - มีร้ัวรอบขอบชิดป้องกัน ส านกังานปลัด

เด็กเล็ก อาจจะเกดิกบัเด็ก พฒันาเด็กเล็ก การเกิดอันตรายกับเด็ก

9 โครงการแต่งกายแบบไทยภมูใิจ เพื่อใหเ้ด็กได้ทราบและ จัดใหเ้ด็กทกุคนแต่งกาย ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ เด็กรักความเปน็ไทย ศพด.
ในวัฒนธรรม รับรู้ถึงความเปน็ไทย ด้วยผ้าไทย 1วัน/สัปดาห์ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เพิ่มขึ้น

10 โครงการเยี่ยมบา้นสานสัมพนัธ์ เพื่อเปน็การสานสัมพนัธ์ จัดกจิกรรมเยี่ยมบา้น ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ครูและผู้ปกครองมี ศพด.
ระหว่างครูและผู้ปกครองนกัเรียนทกุคน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ สัมพนัธภาพที่ดีต่อกนั

แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

งบประมาณและแหล่งที่มา

16
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย



ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

11 โครงการส่งเสริมกจิกรรมวันส าคัญ เพื่อใหเ้ด็กมส่ีวนร่วม จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ เด็กมส่ีวนร่วมและตระ ศพด.
และตระหนักถึงวันส าคัญ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนกัถึงความส าคัญ
ต่างๆ ของวันส าคัญ

12 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี/ เพื่อเปน็การดูแลสุขภาพ จัดทมีหมอของ รพ.สต. ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ เด็กได้รับการตรวจ ศพด.
ตรวจพฒันาการเด็ก ของเด็ก ต าบลแหลมผักเบี้ยมาตรวจ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ สุขภาพ

สุขภาพเด็ก

13 โครงการวันขึ้นปใีหม่ เพื่อใหเ้ด็กมส่ีวนร่วม จัดกจิกรรมวันขึ้นปใีหม่ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ เด็กมส่ีวนร่วมในการ ศพด.
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท ากจิกรรม

14 โครงการคุณครู พอ่ แม่ เพื่อเปน็การสานสัมพนัธ์ ผู้ปกครองใหค้วามรู้เร่ือง ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ครู นกัเรียน และ ศพด.
ระหว่างครูและนกัเรียน ต่างๆแกน่กัเรียนตามความ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพ
และผู้ปกครอง ถนดัของผู้ปกครอง ที่ดี

17
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

งบประมาณและแหล่งที่มา



ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

15 โครงการปอ้งกนัโรคติดต่อในศูนย์ เพื่อเฝ้าระวังและปอ้งกนั - จัดกจิกรรมใหค้วามรู้แก่ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ -ศพด.มีระบบเฝ้าระวัง ศพด.
พฒันาเด็กเล็ก โรคติดต่อในศูนย์ฯ ผู้ปกครองเกี่ยวกบัการปอ้ง- งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ และป้องกันโรคติดต่อ

- เพื่อใหเ้ด็กมสุีขนสัิยที่ กนัและดูแลเมื่อเด็กเปน็ ในศพด.
ดีในการรักษาความสะ- โรคติดต่อ -เด็กมีสุขนิสัยที่ดี
อาดร่างกายของตนเอง - จัดกจิกรรมส่งเสริมใหเ้ด็ก สามารถท าความสะอาด
- เพื่อใหผู้้ปกครอง วิธีการท าความสะอาดร่าง- ร่างกายได้ด้วยตนเอง
สามารถดูแลบตุรหลาน กายหรืออวัยวะต่างๆในร่าง -ผู้ปกครองสามารถ
ได้อย่างถูกต้องตามหลัก กายของตนเอง ดูแลบุตรหลานได้อย่าง
สุขอนามยัและการปฏิ- ถูกต้องตามหลักสุข-
บติัตนอย่างถูกต้องใน อนามัยและการปฏิบัติ
การดูแลเด็กเบื้องต้น ตนอย่างถูกต้องใน

การดูแลเด็กเบื้องต้น

16 โครงการเด็กรุ่นใหมโ่ตไปไมโ่กง เพื่อพฒันาใหเ้ด็กมคุีณ- จัดกจิกรรมผ่านส่ือนทิาน ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ เด็กได้รับการตรวจ ศพด.
ลักษณะอนัพงึประสงค์ และส่ืออื่นๆที่มคีวามเหมาะ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ สุขภาพ
สร้างนสัิยใหเ้ด็กรักความ สมกบัสาระการเรียนรู้
ถูกต้องและความเปน็
ธรรม

18
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

งบประมาณและแหล่งที่มา



ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

17 โครงการสร้างภมูคุ้ิมกนัยาเสพติดใน เพื่อใหเ้ด็กได้รับรู้และ จัดกจิกรรมการเรียนการ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ เด็กมีทักษะทางความ ศพด.
เด็กปฐมวัย รับทราบถึงปญัหาและ สอนผ่านส่ือเกี่ยวกบัยาเสพ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ คิด รับรู้ถึงโทษของยา

พษิภยัของยาเสพติด ติดเดือนละ 1 คร้ัง เสพติด

18 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหม้คีรุภณัฑ์ส านกั -จัดซ้ือตู้ไม(้ตู้ล็อคเกอร์) - ๑๗,๒๐๐ - - - มีวัสดุส านักงานที่เพียง ส านกัปลัด
งานที่เพยีงพอส าหรับ ส าหรับใส่ของใช้ส่วนตัวเด็ก พอส าหรับเด็ก เด็กสา-
เด็ก -จัดซ้ือโต๊ะต้ังคอมพวิเตอร์ มารถเก็บอุปกรณ์เคร่ือง

-จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน ใช้ส่วนตัวได้อย่างมี
ระเบียบ

19 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - ๓๔,๘๘๐ - - - -มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านกัปลัด
การปฏบิติังาน - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบหวั ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ

ฉีดติดแทง็ก์ งานและสามารถรองรับ
- จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารในปัจจ-ุ
บันได้

20 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เพื่อเสริมสร้างพฒันา- จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม - - 197,000 - - เด็กมีพัฒนาการที่ดี ส านกัปลัด
การของเด็ก

งบประมาณและแหล่งที่มา

19
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย



ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

21 โครงการถนนปลอดภยั วัยใสปอ้งกนั เพื่อใหค้วามรู้และปลูก จัดกจิกรรมใหค้วามรู้แก่ - - - ๓,๐๙๐ - เด็กได้รับความรู้และมี ศพด.
อบุติัภยัทางจราจร จิตส านกึในการใช้รถใข้ นกัเรียนในเร่ืองการใช้รถ จิตส านึกที่ดี

ถนนอย่างถูกต้อง ใช้ถนนและวินยัจราจร 

22 อดุหนนุโครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้รับ อดุหนนุงบประมาณใหแ้ก่ 504,000 464,000 404,000 ๔๖๐,๐๐๐ - นกัเรียนได้รับอาหาร โรงเรียนวัดสมุทรโคดม
ประทานอาหารตามหลัก โรงเรียนในพื้นที่ ตามหลักโภชนาการ และโรงเรียนวัดสมุทร
โภชนาการ ธาราม

23 อดุหนนุโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ อดุหนนุงบประมาณใหแ้ก่ ๑๙๕,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ - นกัเรียนมคีวามรู้และ โรงเรียนวัดสมุทรโคดม
ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนวัดสมทุรโคดมเพื่อ ทกัษะตามมาตรฐาน

จัดหาบคุลากรที่มคีวามรู้ การเรียน

24 อดุหนนุโครงการครูทอ้งถิ่นช่วยสอน เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ อดุหนนุงบประมาณใหแ้ก่ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ - นกัเรียนมคีวามรู้และ โรงเรียนวัดสมทุรธา-
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนวัดสมทุรธารามเพื่อ ทกัษะตามมาตรฐาน ราม

จัดหาบคุลากรที่มคีวามรู้ การเรียน

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

20
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

งบประมาณและแหล่งที่มา



ยทุธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

25 โครงการเด็กคอยเล่นเปล่ียนโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาจัดกจิกรรมใหเ้ด็กได้เล่น - - - ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ เด็กได้รับการส่งเสริม ศพด.
การตามวัย เกดิทกัษะ ร่วมกนั หรือเล่นเคร่ืองเล่น งบประมาณ งบประมาณ พัฒนาการตามวัย
การเรียนรู้ สนาม เกิดทักษะการเรียนรู้ 

กล้ามเนื้อมีการพัฒนา

26 โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้ จัดกจิกรรมการเรียนการ - - - ไมใ่ช้ ไมใ่ช้ เด็กมีพัฒนาการเหมาะ ศพด.
เหมาะสมตามช่วงวัย สอนในชั้นเรียนตามหลัก งบประมาณ งบประมาณ สมตามช่วงวัย และได้รับ
และเพื่อส่งเสริมกระบวน สูตรการศึกษาปฐมวัย การส่งเสริมกระบวนการ
การเรียนรู้ เรียนรู้

21
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบี้ย

แนวทางการพฒันาที่ ๑  พฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย

งบประมาณและแหล่งที่มา


