
๑ 
 

บทที่ ๑ 

บทนำ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลามีอำนาจหน้าที่ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนในการกระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๙) กรจัดการ
ศึกษา (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของถิ่น (๑๔) 
ส่งเสริมกีฬา ตลอดจนตามนัยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๖๗(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๘) บำรุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลพลับพลาจึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๖.๒/ว5232  ลงวันที่ ๒  กันยายน   ๒๕62  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 
 “องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
มีความเป็นไทย ตลอดจนดูแลใส่ใจประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง” 
 รายละเอียดวิสัยทัศน์ 

- การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพได้มาตรฐาน  หมายถึง  การจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยองค์กรชุมชน 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางความคิดร่วม
ลงมือ ปฏิบัติ และร่วมประเมินผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีความเป็นไทย  หมายถึง  กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนสืบต่อไป 

- ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  หมายถึง  การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใส่ใจสุขภาพ ดูแลสุขภาพ  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬานันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

พันธกิจด้านการศึกษา 
๑. จัดหาและพัฒนาคุณภาพปัจจัยการบริหาร 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีลักษณะตามวัย 
๓. อนุรักษ์ และส่งเสริมความเป็นไทย 
๔. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ 

เป้าประสงค์ 
๑. การบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพ 
๒. บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ อุปกรณ์การศึกษาท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ

สอน 
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
๕. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
๖. ผู้เรียนมีคุณภาพ 
๗. ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนาได้รับการอนุรักษ ์
๘. เด็ก เยาวชนและประชาชน  สนใจเล่นกีฬาและนันทนาการ 

 
 



3 
 

เป้าประสงค์ 
(Gold) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปจัจบุัน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย  (Targets) 

ปี ๖๑–๖5 ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี 65 

๑. การบริหารจัด
การศึกษามี
คุณภาพ 

1.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัจจัยการบริหารเพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการศึกษา 
2.จำนวนกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าประชุม 
3.จำนวนกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนา 
4. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล ็ก  ที ่ม ีการบริหารจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมองค์กร
เอกชน  ผู้ปกครองนักเรียน 
5.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สัดสวัสดิการให้ครูและ
นักเรียน 
6.กองการศึกษาฯ และศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กจ ัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 
7. กองการศึกษาฯ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ระดม
ทรัพยากร เพื ่อบริหารจัดการศึกษาและพัฒนา  ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
8. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพอาคารและสถานที่
ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
9.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
10.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที ่กำหนดมาตรฐาน
การศึกษา 

๒ แห่ง 
 

ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 

๒ แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

3 แห่ง 
 

3 แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 

๒ แห่ง 
 

ร้อยละ100 
ร้อยละ100 

๒ แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

3 แห่ง 
 

3 แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 

๒ แห่ง 
 

ร้อยละ100 
ร้อยละ100 

๒ แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

3 แห่ง 
 

3 แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

ร้อยละ100 
ร้อยละ100 

๒ แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

3 แห่ง 
 

3 แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

ร้อยละ100 
ร้อยละ100 

๒ แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

3 แห่ง 
 

3 แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

ร้อยละ100 
ร้อยละ100 

๒ แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

3 แห่ง 
 

3 แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

ร้อยละ100 
ร้อยละ100 

๒ แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

3 แห่ง 
 

3 แห่ง 
 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

๒ แห่ง 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 



4 
 

เป้าประสงค์ 
(Gold) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปจัจบุัน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย  (Targets) 

ปี ๖๑–๖5 ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี 65 

๒. บุคลากร
ทางการศึกษา
มีคุณภาพ 

11. จำนวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
12. จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  และ

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณลักษณะความ
เป็นครู 

13.จำนวนครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ดูแล
เด็กสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กได้ 

14.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

6  คน 
๑ คน 

 
 

4 คน 
 

๒ แห่ง 
 

๖ คน 
๔ คน 

 
 

๔ คน 
 

๒ แห่ง 
 

๖ คน 
๔ คน 

 
 

๔ คน 
 

๒ แห่ง 
 

7 คน 
๔ คน 

 
 

๔ คน 
 

๒ แห่ง 
 

7 คน 
๔ คน 

 
 

๔ คน 
 

๒ แห่ง 
 

7 คน 
๔ คน 

 
 

๔ คน 
 

๒ แห่ง 
 

7 คน 
๔ คน 

 
 

๔ คน 
 

๒ แห่ง 
 

๓. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสื่อ
อุปกรณ์
การศึกษา
เพียงพอต่อ
การจัด
การศึกษา 

15. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื ่ออุปกรณ์การศึกษา 
เพียงพอต่อจำนวนการจัดการเรียนการสอน 

2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 

         
๔. ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กมีแหล่ง
เรียนรู้เพียงพอ 

16. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สำรวจแหล่งเรียนรู้
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
17. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที ่ประสานการใช้แหล่ง
เรียนรู้ ประเภทต่างๆ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 



5 
 

เป้าประสงค์ 
(Gold) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปจัจบุัน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย  (Targets) 

ปี ๖๑–๖5 ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี 65 

๕. สถานศึกษาทั้ง
ในและนอก
สังกัดจัดการ
เรียนการสอนมี
คุณภาพ 

18. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

19. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดกิจกรรมรักการอ่าน
20. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอินเตอร์เน็ต 
21. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที ่ว ิเคราะห์ผู ้เรียนเป็น
รายบุคคล 
22. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิง
บวก 
23. จำนวนครูในศ ูนย์พ ัฒนาเด ็กเล ็กใช ้ส ื ่ออ ุปกรณ์
การศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
24. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและครอบคลุมหลักสูตร 
25. จำนวนครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
26. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการนิเทศการศึกษา
ภายใน 
27. จำนวนโรงเรียนนอกสังกัดที ่ได้รับการอุดหนุนตาม
โครงการเกษตรเพ ื ่ ออาหารกลางว ันตามแนวทาง
พระราชดำริ 

2 แห่ง 
 

๑ ศูนย์ 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
๑ โรงเรียน 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
๖ โรงเรียน 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
๖ โรงเรียน 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
๖ โรงเรียน 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
๖ โรงเรียน 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
๖ โรงเรียน 

2 แห่ง 
 

2 แห่ง 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 

 
2 แห่ง 
2 แห่ง 

 
๖ โรงเรียน 

๖. ผู้เรียนมี
คุณภาพ 

28. จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความใฝ่รู้สนใจเรียน 
29. จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้มีคุณธรรม 
30.จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
31.จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนนอกสังกัด (สังกัด สพฐ.)     
ได้รับอาหารเสริม (นม) 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ100 
ร้อยละ100 
ร้อยละ100 
ร้อยละ100 

 

ร้อยละ100 
ร้อยละ100 
ร้อยละ100 
ร้อยละ100 

 

ร้อยละ100 
ร้อยละ100 
ร้อยละ100 
ร้อยละ100 

 

ร้อยละ100 
ร้อยละ100 
ร้อยละ100 
ร้อยละ100 

 

ร้อยละ100 
ร้อยละ100 
ร้อยละ100 
ร้อยละ100 

 

ร้อยละ100 
ร้อยละ100 
ร้อยละ100 
ร้อยละ100 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
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เป้าประสงค์ 
(Gold) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปจัจบุัน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย  (Targets) 

ปี ๖๑–๖5 ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี 65 

32.จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 
33.จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนนอกสังกัด (สังกัด สพฐ.)        
ได้รับประทานอาหารกลางวัน 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ100 
 

7. ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ศาสนาได้รบั
การอนุรักษ์ 

34.จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมงดดื่มสุราในช่วงเทศกาล
วันเข้าพรรษา 
35. จำนวนครั้งการจัดงานแข่งเรือประเพณีตำบลพลับพลา
36. จำนวนครั้งการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุร
นาร ี

๑ คร้ัง 
 

๑ คร้ัง 
๑ คร้ัง 

๑ คร้ัง 
 

๑ คร้ัง 
๑ คร้ัง 

๑ คร้ัง 
 

๑ คร้ัง 
๑ คร้ัง 

๑ คร้ัง 
 

๑ คร้ัง 
๑ คร้ัง 

๑ คร้ัง 
 

๑ คร้ัง 
๑ คร้ัง 

๑ คร้ัง 
 

๑ คร้ัง 
๑ คร้ัง 

๑ คร้ัง 
 

๑ คร้ัง 
๑ คร้ัง 

8. เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
สนใจเล่นกีฬา 
และนนัทนาการ 

37.จำนวนคร้ังการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
38.จำนวนหมู่บ้านที่มีอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ ชุมชน 
39.จำนวนหมู่บ้านที่มีเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

๑ คร้ัง 
ไม่มี 
ไม่มี 

๑ คร้ัง 
๑๘ หมู่บ้าน
๑๘ หมู่บ้าน 

๑ คร้ัง 
๑๘ หมู่บ้าน
๑๘ หมู่บ้าน 

๑ คร้ัง 
๑๘ หมู่บ้าน
๑๘ หมู่บ้าน 

๑ คร้ัง 
๑๘ หมู่บ้าน  
18หมู่บ้าน 

๑ คร้ัง 
๑๘ หมู่บ้าน  
18หมู่บ้าน 

๑ คร้ัง 
๑๘ หมู่บ้าน 
18 หมู่บ้าน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาได้กำหนดตัวชี้วัดตามจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  จำนวน 
๘ ประการ  ซึ่งมีรายละเอียดตัวชี้วัดจำนวน  ๓9  รายการ  ดังต่อไปนี้  

๑. ตัวช้ีวัด  :  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัจจัยการบริหารเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา 
• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  มีบุคลากร  
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖5)  :  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๒. ตัวช้ีวัด  :  จำนวนกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าประชุม 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  เข้า
ประชุม 

• หน่วยวัด:  ร้อยละ 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖5):  ร้อยละ 100 
• วิธีการคำนวณ:  ร้อยละ 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ร้อยละ 60 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๓. ตัวช้ีวัด  :  จำนวนกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนา 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  
ได้รับการพัฒนา 

• หน่วยวัด:  ร้อยละ 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ร้อยละ 100 
• วิธีการคำนวณ:  ร้อยละ 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ร้อยละ 60 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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๔. ตัวช้ีวัด  :  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ท่ีมีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคประชา

 สังคม  องค์กรเอกชน  ผู้ปกครองและนักเรียน 
• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ที่บริหารจัด
การศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน  ผู้ปกครองและนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๕. ตัวช้ีวัด  :  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดสวัสดิการให้ครูและนักเรียน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  จัดสวัสดิการ
ให้ครูและนักเรียน 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๖. ตัวช้ีวัด  :  กองการศึกษาฯ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลพลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๓  แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๓ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ฝ่ายบริหารการศึกษา,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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๗. ตัวช้ีวัด  :  กองการศึกษาฯ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ระดมทรัพยากร  เพื่อบริหารจัดการศึกษาและ
พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ระดม
ทรัพยากร  งบประมาณเพื ่อจ ัดการศึกษาและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• หน่วยวัด:  3  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๓  แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๓ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ฝ่ายบริหารการศึกษา,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๘. ตัวช้ีวัด  :  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพอาคารและสถานที่ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  มีอาคารและ
สถานที่เหมาะสมติ่การจัดการศึกษา 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  2 แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๙. ตัวช้ีวัด  :  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการประเมินคุณภาพภายใน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ที่ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  2 แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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๑๐. ตัวช้ีวัด  :  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ที่กำหนด
มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  2 แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๑๑. ตัวช้ีวัด  :  จำนวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างในกองการศึกษาฯ  และใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ได้รับการพัฒนา 

• หน่วยวัด:  คน 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  7 คน 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  6 คน 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๑๒. ตัวช้ีวัด  :  จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

คุณลักษณะความเป็นครู 
• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้ดูแลเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  มีคุณลักษณะความเป็นครู 

• หน่วยวัด:  คน 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  4 คน 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:   1 คน 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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๑๓. ตัวช้ีวัด  :  จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้ดูแลเด็กสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้
ให้แก่เด็กได้ 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กได้ 

• หน่วยวัด:  คน 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๔ คน 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  4 คน 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๑๔. ตัวช้ีวัด  :  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๑๕. ตัวช้ีวัด  :   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ อุปกรณ์การศึกษา เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  มีสื่อ อุปกรณ์
การศึกษาเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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๑๖. ตัวช้ีวัด  :   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สำรวจแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  สำรวจแหล่ง
เรียนรู้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๑๗. ตัวช้ีวัด  : จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสานการใช้แหล่งเรียนรู้ ประเภทต่างๆ เพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ประสานการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ ประเภทต่างๆ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๑๘. ตัวช้ีวัด  : จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ที่มีหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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๑๙. ตัวช้ีวัด  : จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดกิจกรรมรักการอ่าน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ที่มีการจัด
กิจกรรมรักการอ่าน 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๒๐. ตัวช้ีวัด  : จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอินเตอร์เน็ต 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ที ่มี
อินเตอร์เน็ต 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๑ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๒๑. ตัวช้ีวัด  : จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ที่วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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๒๒. ตัวช้ีวัด  : จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ที่จัดชั้นเรยีน
ที่สร้างวินัยเชิงบวก 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๒๓. ตัวช้ีวัด  : จำนวนครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้สื่ออุปกรณ์การศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ใช้สื่ออุปกรณ์
การศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๒๔. ตัวช้ีวัด  : จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุมหลักสูตร 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  จัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุมหลักสูตร 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 



15 
 

 
๒๕. ตัวช้ีวัด  : จำนวนครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ที่จัดทำวิจัยใน
ชั้นเรียน 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๒๖. ตัวช้ีวัด  : จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการนิเทศการศึกษาภายใน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ที่ได้รับการ
นิเทศการศึกษาภายใน 

• หน่วยวัด:  แห่ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๒ แห่ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๒ แห่ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๒๗. ตัวช้ีวัด  : จำนวนโรงเรียนนอกสังกัดที่ได้รับการอุดหนุนตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาม

แนวทางพระราชดำริ 
• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนโรงเรียนนอกสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  คือ

โรงเรียนบ้านกอก  โรงเรียนบ้านกุดสวาย  โรงเรียนชุมชนพลับพลา  โรงเรียนบ้านปรางค์  โรงเรียน
บ้านคลองกลาง  และโรงเรียนบ้านท่าตะเคียนที่ได้รับการอุดหนุนตามโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวทางพระราชดำริ 

• หน่วยวัด:  โรงเรียน 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๖  โรงเรียน 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  4  โรงเรียน 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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๒๘. ตัวช้ีวัด  : จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความใฝ่รู้สนใจเรียน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  มีความใฝ่รู้ 
สนใจเรียน 

• หน่วยวัด:  ร้อยละ 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ร้อยละ 100 
• วิธีการคำนวณ:  ร้อยละ 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ร้อยละ 100 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๒๙. ตัวช้ีวัด  : จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้มีคุณธรรม 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  เป็นผู้มี
คุณธรรม 

• หน่วยวัด:  ร้อยละ 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ร้อยละ 100 
• วิธีการคำนวณ:  ร้อยละ 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ร้อยละ 100 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๓๐. ตัวช้ีวัด  : จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 

• หน่วยวัด:  ร้อยละ 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ร้อยละ 100 
• วิธีการคำนวณ:  ร้อยละ 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ร้อยละ 100 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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๓๑. ตัวช้ีวัด  : จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนนอกสังกัด (สังกัด สพฐ.) ได้รับอาหารเสริม (นม) 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนนอกสังกัด (สังกัด สพฐ.) องค์การ
บริหารส่วนตำบลพลับพลา  คือโรงเรียนบ้านกอก  โรงเรียนบ้านกุดสวาย  โรงเรียนชุมชนพลับพลา  
โรงเรียนบ้านปรางค์  โรงเรียนบ้านคลองกลาง  และโรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ได้รับอาหารเสริม (นม) 

• หน่วยวัด:  ร้อยละ 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ร้อยละ 100 
• วิธีการคำนวณ:  ร้อยละ  
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ร้อยละ 100 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีงบประมาณละ ๔ ครั้ง 

 
๓๒. ตัวช้ีวัด  : จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวัน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง   จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา  คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  ที ่ได้
รับประทานอาหารกลางวัน 

• หน่วยวัด:  ร้อยละ 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ร้อยละ 100 
• วิธีการคำนวณ:  ร้อยละ 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ร้อยละ 100 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๓๓. ตัวช้ีวัด  : จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนนอกสังกัด (สังกัด สพฐ.) ได้รับประทานอาหารกลางวัน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนนอกสังกัด (สังกัด สพฐ.) องค์การ
บริหารส่วนตำบลพลับพลา  คือโรงเรียนบ้านกอก  โรงเรียนบ้านกุดสวาย  โรงเรียนชุมชนพลับพลา  
โรงเรียนบ้านปรางค์  โรงเรียนบ้านคลองกลาง  และโรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ที่รับเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

• หน่วยวัด:  ร้อยละ 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ร้อยละ 100 
• วิธีการคำนวณ:  ร้อยละ 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ร้อยละ 100 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีงบประมาณละ ๔ ครั้ง 
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๓๔. ตัวช้ีวัด  : จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนครั้งที่กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
ได้จัดกิจกรรมงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

• หน่วยวัด:  ครั้ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๑ ครั้ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๑ ครั้ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 

 
๓๕. ตัวช้ีวัด  : จำนวนครั้งการจัดงานแข่งเรือประเพณีตำบลพลับพลา 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนครั้งที่กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
ได้จัดงานแข่งเรือประเพณีตำบลพลับพลา 

• หน่วยวัด:  ครั้ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๑ ครั้ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๑ ครั้ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 

 
๓๖. ตัวช้ีวัด  : จำนวนครั้งการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนครั้งที่กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
ได้จัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

• หน่วยวัด:  ครั้ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๑ ครั้ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๑ ครั้ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 
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๓๗. ตัวช้ีวัด  : จำนวนครั้งการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนครั้งที่กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

• หน่วยวัด:  ครั้ง 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๑ ครั้ง 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๑ ครั้ง 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 

 
๓๘. ตัวช้ีวัด  : จำนวนหมู่บ้านที่มีอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ ชุมชน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพลับพลา 

• หน่วยวัด:  หมู่บ้าน 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๑๘ หมู่บ้าน 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  0 หมู่บ้าน 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 

 
๓๙. ตัวช้ีวัด  : จำนวนหมู่บ้านที่มีเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน/ ชุมชน 

• ขอบเขตความหมาย: หมายถึง  จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลพลับพลา 

• หน่วยวัด:  หมู่บ้าน 
• เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕):  ๑๘ หมู่บ้าน 
• วิธีการคำนวณ:  การหาผลรวม 
• ข้อมูลปัจจุบัน:  ๐ หมู่บ้าน 
• แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:  กองการศึกษาฯ/ แจงนับ 
• ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน:  ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 
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บทที่ ๒ 

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 
---------------------------------- 

 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพลับพลา  มีการกำหนดวิสัยทัศน์ว่า  “คนในชุมชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรม  และใช้วิธีทางแห่งศาสนาในการดำรงชีวิต”  มีการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  จำนวน ๕ 
ยุทธศาสตร์  ๒๐ กลยุทธ์  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา   
(ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เพ่ือจัดหาสื่อการเรียน
การสอนสำหรับการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปฐมวัย 

มีสื่อการเรียนการ
สอนไว้จัด
ประสบการณ์ตาม
แผนฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน 
จำนวน ๒ แห่ง 

ครบทั้ง ๒ 
แห่ง 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๒. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวิธีพุทธ 

เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
เด็ก 

เด็กได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน 
จำนวน ๒ แห่ง 

ครบทั้ง ๒ 
แห่ง 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๓. การฝึกศึกษา
เรียนรู้ในสวนสัตว ์

เพ่ือพัฒนาสติปัญญาให้
เด็กได้รับเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

เด็กได้รับการ
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 

จัดกิจกรรม/ โครงการปี
ละ ๑ ครั้ง 

ครบทั้ง ๒ 
แห่ง 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๔. ก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าตะเคียน 

เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ให้แก่เด็กนักเรียน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าตะเคียน  
จำนวน ๑ แห่ง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้ดำเนินการ 

๕. ก่อสร้างถนน 
คสล. ทางเข้าออก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคียน 

เพ่ือให้การสัญจรไปมา
สะดวก 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าตะเคียน  
จำนวน ๑ แห่ง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้ดำเนินการ 

๖. ติดมุ้งลวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าตะเคียน 

เพ่ือให้เด็กมีความ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 

เด็กได้รับการ
ป้องกันจาก
โรคติดต่อ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าตะเคียน  
จำนวน ๑ แห่ง 

ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๗. ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน 
จำนวน ๒ แห่ง 

ศพด.บ้าน
โค้งยางและ 
ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๘. ปรับปรุงซ่อมแซม
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง 

เพ่ือให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะ
กับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง 
จำนวน ๑ แห่ง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้ดำเนินการ 

๙. ติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะ
กับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน 
จำนวน ๒ แห่ง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ
เพราะเด็กไม่
สามารถ
ปรับตัวได้เกิด
อาการ
เจ็บป่วย 

๑๐. ติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 15(45) 
แอมป์เฟส 1 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีไฟใช้อย่างเพียงพอ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง 
จำนวน ๑ แห่ง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก 
เนื่องจากไม่ได้
ติดตั้งเครื่อง 
ปรับอากาศ 

๑๑. อบรม/ จัด
ประชุมผู้ปกครองใน
จัดการศึกษาและการ
เลี้ยงดูบุตร 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปกครองนักเรียนให้มี
ความรู้ในการอบรมเลี้ยง
ดูบุตร 

ผู้ปกครองนักเรียน
มีความรู้ในการ
เลี้ยงดูบุตรอย่าง
เหมาะสม 

ผู้ปกครองนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน จำนวน ๒ 
แห่ง 

ศพด.บ้าน
โค้งยางและ 
ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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 ๑.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ 
 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. เตรียมความ
พร้อมรับโอน
การศึกษา 

เพ่ือให้การรับถ่ายโอน
การศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถจัดการศึกษาได้ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ผ่านการประเมินของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ระดับก่อนประถมศึกษา 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๒. อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือแก้ปัญหาการขาด
สารอาหารและภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

เด็กได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน 
จำนวน ๒ แห่ง 

ศพด.บ้าน
โค้งยางและ 
ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๓. อาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือแก้ปัญหาการขาด
สารอาหารและภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 

เด็กได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โค้งยาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน 
จำนวน ๒ แห่ง 

ศพด.บ้าน
โค้งยางและ 
ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 
๑.๓ กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ 
 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เพ่ือให้สถานศึกษามี
ระบบการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก 

ศพด.ได้รับการ
ประเมิน 

ผ่านการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก 

ผ่านเกณฑ์
การ
ประเมิน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๒. การประเมิน
คุณภาพการจัด
การศึกษา 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
พัฒนาตรงตามมาตรฐาน
ที่กระทรวงกำหนด 

ศพด.ได้รับการ
พัฒนาตาม
มาตรฐาน 

มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ 

ผ่านเกณฑ์
การ
ประเมิน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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๑.๔ กลยุทธ์การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู 

 
โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา (ส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น) 

เพ่ือพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ 
ผู้ดูแลเด็กให้มีศักยภาพ
ในการทำงาน 

ครูได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

บุคลากรจำนวน ๔ ราย ๒ คน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 
๑.๕ กลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร 
 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. จัดทำและพัฒนา
หลักสูตร 

เพ่ือให้สถานศึกษามี
หลักสูตร 

มีหลักสูตร
สถานศึกษาไว้จัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ 

สถานศึกษาทุกแห่งมี
หลักสูตรท้องถิ่นที่ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 

ศพด.บ้าน
โค้งยางและ 
ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 
๑.๖ กลยุทธ์การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. ระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

เพ่ือให้มีงบประมาณใน
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก 
อบต. 

งบประมาณท่ีเพียงพอ ศพด.บ้าน
โค้งยางและ 
ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 
๑.๗ กลยุทธ์พัฒนาด้านร่างกายให้เด็กในวัยเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน เจริญเติบโตตามวัย 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. อุดหนุนอาหาร
กลางวันสำหรับ
โรงเรียน สพฐ. 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

นักเรียน
รับประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

๖ โรงเรียน  
ระดับประถมศึกษาใน
ตำบลพลับพลา 

๖ โรงเรียน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๒. อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน สพฐ. 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

นักเรียน
รับประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

๖ โรงเรียน  
ระดับประถมศึกษาใน
ตำบลพลับพลา 

๖ โรงเรียน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๓. เงินอุดหนุน
โรงเรียน สพฐ.ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย 

นักเรียนตระหนัก
ถึงอันตรายของยา
เสพติด 

โรงเรียน สพฐ.  
๖ โรงเรียน  

๖ โรงเรียน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๔. อุดหนุนโรงเรียน 
สพฐ. โครงการ
เกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันตามแนว
พระราชดำริ 

เพ่ือพัฒนาคนสร้างทุน
ทางปัญญาอย่างยั่งยืน 

การเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน
ตามแนวทาง
พระราชดำริ 

โรงเรียน สพฐ.  
๖ โรงเรียน  
(หมุนเวียนทุกโรงเรียน) 

๒ โรงเรียน 
(ดำเนินการ
แล้วตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2559-
2560) 

ยังขาดอีก ๔  
โรงเรียน 

๕. อุดหนุนโรงเรียน 
สพฐ. โครงการการ
จัดงานวันเด็ก 

เพ่ือจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติให้แก่เด็กใน
ตำบลพลับพลา 

มีการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

โรงเรียน สพฐ.  
๖ โรงเรียน  

๖ โรงเรียน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 

 ๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. อินเตอร์เน็ต
ตำบล 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
แหล่งศึกษาหาความรู้ 

ประชาชนมี
อินเตอร์เน็ตไว้
ค้นคว้าหาความรู้ 

มีแหล่งศึกษาหาความรู้ที่
เพียงพอ 

๑ แห่ง ควรเพิ่มให้
ทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 

๒. จัดทำเว็บไซต์ 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
แหล่งศึกษาหาความรู้ 

มีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้กับ
ประชาชน 

มีแหล่งศึกษาหาความรู้ที่
เพียงพอ 

๑ แห่ง บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๓. ห้องสมุดตำบล เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้
เข้าถึงประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

ยังไม่ได้ดำเนินการ มีแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ควรได้รับการ
สนับสนุนให้
ดำเนินการ 
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3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการออกกำลังกาย 
 ๓.๑ กลยุทธ์จัดตั้งและสนับสนุนให้มี ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. ก่อสร้างสนาม
กีฬา อบต.พลับพลา 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ออกกำลังกาย มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ
ไม่เพียงพอ 

ควรจัดสรร
งบประมาณให้
เพียงพอต่อการ
ดำเนิน การ 

๒. จัดหาเครื่องออก
กำลังกายประจำ
หมู่บ้าน/ ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนออกกำลังกาย 

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ควรจัดสรร
งบประมาณให้
ดำเนินการ 

๓. จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาหมู่บ้าน/ ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนออกกำลังกาย 

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ติดขัดระเบียบ
ข้อกฎหมาย ใน
การดำเนินการ 

๔. จัดซื้อเสาประตู
ฟุตบอล ๗ คน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออก  
กำลังกาย 

จัดทำเสาประตู
ฟุตบอล ๗ คน ๑ 
ชุด 

กว้าง ๔ เมตร สูง ๒ 
เมตร ลึกด้านบน ๐.๘๐ 
เมตร ลึกด้านล่าง ๑.๕๐ 
เมตร ชนิดเหล็กหลอม 
ด้านหน้า ๓ นิ้ว  
ด้านหลัง ๑.๕ นิ้ว 

๑ แห่ง บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 
๓.๒ กลยุทธ์จัดตั้งและสนับสนุนให้มี ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 
โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. การแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน 

เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนออกกำลังกาย 

ดำเนินการแล้ว การแข่งขันกีฬาอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 
๓.๓ กลยุทธ์จัดตั้งและสนับสนุนให้มี ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 
โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬา
กลุ่มพิเศษ 

เพ่ือให้บุคคลกลุ่มพิเศษ
ได้รับการพัฒนา
ความสามารถ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ สนับสนุนอย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณไม่
เพียงพอ 
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๓.๔ กลยุทธ์จัดฝึกกีฬาขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญด้านกีฬาแต่ละประเภท 
 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. เข้าค่ายฝึกสอน
กีฬา 

เพ่ือให้ประชาชน/ 
เยาวชนมีความรู้ในเรื่อง
การกีฬาอย่างถูกต้อง 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ฝึกทักษะกีฬาไม่น้อย
กว่า ๑ ประเภท 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณไม่
เพียงพอ 

 
๓.๕ กลยุทธ์จัดฝึกกีฬาขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญด้านกีฬาแต่ละประเภท 
 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. จัดตั้งชมรมกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
ชมรมสมาคมและสโมสร 

ยังไม่ได้ดำเนินการ มีชมรมกีฬา และบริหาร
จัดการชมรมได้ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ขาดความ
ร่วมมือจาก
นักกีฬา 

 
๓.๖ กลยุทธ์จัดให้มีหรือส่งเสริมกรแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทุกระดับ 
 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. การแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกกำลังกาย และ
ห่างไกลยาเสพติด 

มีการแข่งขันแล้ว การแข่งขันกีฬาอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๒. ส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาส
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับต่างๆ ทุก
ระดับ 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้พัฒนาตนเองทางด้าน
กีฬา 

มีการเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับต่างๆ 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

๒ ครั้ง งบประมาณ
จากทีม
นักกีฬา 
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4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔.๑ กลยุทธ์จัดให้มีการศึกษาเผยแพร่ความรู้ เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่น ให้มีความรักและหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. อบรมคุณธรรม
จริยธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป มี
ความรักหวงแหนศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยังไม่ได้ดำเนินการ เด็กและเยาวชนในเขต 
อบต.อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณไม่
เพียงพอ 

 
๔.๒ กลยุทธ์จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. ศึกษา วิจัย 
วัฒนธรรมประจำ
ท้องถิ่น 

เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น 

ยังไม่ได้ดำเนินการ องค์ความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของท้องถิ่น 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ขาดบุคลกร 

๒. สิ่งเสริมศูนย์
วัฒนธรรมประจำ
ตำบล 

เพ่ือให้มีสถานที่จัดแสดง
พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมประจำตำบล 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ศูนย์วัฒนธรรม   
จำนวน ๑ แห่ง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ขาด
งบประมาณ 

๓. รวบรวมวัฒนธรรม
ประจำท้องถิ่น 

เพ่ือให้ทราบวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 

จัดทำฐานข้อมูล ข้าวของเครื่องใช้ในการ
ดำเนินชีวิตของคนใน
อดีต 

มีฐานข้อมูล
แล้ว 

ยังขาดการ
รวบรวม
เครื่องใช้ 

  
 ๔.๓ กลยุทธ์ให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้น
เอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ือให้ประชาชนทุกคน
ได้ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ปีละ ๑ ครั้ง ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

แต่ละท้องที่มีการ
ดำเนินการอยู่แล้ว 

๒. งานสมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อำเภอโชคชัย 

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับประชาชน
ในการสร้างคุณงามความ
ดีให้แก่ประเทศชาติ 

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในงานสมโภชน์
ฉลองอนุสาวรีย์ท้าว
สุรนารี 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๓. วัคซีนวัฒนธรรม 
สร้างภูมิคุ้มกันสังคม 

เพ่ือการสร้างภูมิคุ้มกัน
ของสังคมแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน 

นักเรียนที่ไม่ได้รับ
วัคซีนตามกำหนด 

อบรม/ ให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชนพร้อมพ่อแม่ 
จำนวน ๕๐ คน 

นักเรียน นักเรียนได้รับ
วัคซีนครบทุก
คน 

๔. งานรัฐพิธีที่เป็นวัน
สำคัญทางราชการเช่น 
วันปิยมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
และอ่ืนๆ 

เพ่ือส่งเสริมวันสำคัญทาง
ราชการและรัฐพิธี 

ร่วมงานรัฐพิธีการ ๓ ครั้ง ๓ ครั้ง บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 
๔.๔ กลยุทธ์จัดสรรทรัพยากรและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษา บูรณะศาสนสถาน 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และศิลปกรรมท้องถิ่น 
โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

จัดทำข้อมูลวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีแหล่งข้อมูลที่ง่าย
ต่อการสืบค้น 

จัดทำฐานข้อมูล ข้อมูลวัฒนธรรม จัดทำ
ฐานข้อมูล 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 5.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

เพ่ือการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

การทำงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

๓ ครั้ง ๓ ครั้ง บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๒. ผลประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนกรณีพิเศษ 

เพ่ือเป็นขวัญ กำลังใจแก่
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

พนักงานมีขวัญ
กำลังใจในการ
ทำงาน 

เจ้าหน้าที่ทุกคน เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๓. ฝึกอบรมบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม 

จำนวน ๓ ครั้ง ๒ ครั้ง ยังไม่ครบทุก
คน 
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บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 

---------------------------------- 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพลับพลา มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

๑.๑ จัดหาปัจจัยในการบริหารให้เพียงพอ สำหรับการ
บริหารจัดการ 
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารแบบการมีส่วนร่วม 
๑.๓ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากรและนักเรียน 
๑.๔ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๕ ระดมและจัดงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาและ
พัฒนาบุคคล 
๑.๖ พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการจัด
การศึกษา 
๑.๗ ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- กองการศึกษาฯ 
 
- กองการศึกษาฯ 
- กองการศึกษาฯ 
- กองการศึกษาฯ, ศพด. 
- กองการศึกษาฯ, ศพด. 

 
- กองการศึกษาฯ 

 
- กองการศึกษาฯ 

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
และการพัฒนาคุณภาพ
ผู้บริหารและครู 

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
๒.๒ พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีลักษณะของความเป็นครู 
๒.๓ จัดหาครูที่มีความสามารถปฏิบัติการสอนในวิชาที่
รับผิดชอบ 
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

- กองการศึกษาฯ 
 
- กองการศึกษาฯ 
- กองการศึกษาฯ 

 
- กองการศึกษาฯ, ศพด. 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์ 
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

๓.๑ จัดหาสนับสนุนและสร้างสื่อและอุปกรณ์การศึกษา
ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัด 
๓.๒ สำรวจและประสานจัดแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม 

- กองการศึกษาฯ 
 
- กองการศึกษาฯ 

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

๔.๑ ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
๔.๒ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที ่มี
คุณภาพ 
๔.๓ พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพและ
เหมาะสม 
๔.๔ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- กองการศึกษาฯ 

 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
- กองการศึกษาฯ, ศพด. 

 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

๕.๑ พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน 
๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
และสืบสานความเป็นไทย 

๖.๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 
๖.๒ บูรณาการกระบวนการด้าน การศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 
๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬา 

- กองการศึกษาฯ 
 
- กองการศึกษาฯ 
 
-กองการศึกษาฯ 
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บทที่ ๔ 
บัญชี โครงการ/ กิจกรรม 

---------------------------------- 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีโครงการ/ กิจกรรม จำแนกตามยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 5 ปี 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจดัการศึกษา 

        
  

 

 ๑.๑ จัดหาปัจจัยในการบริหารใหเ้พียงพอ 
สำหรับการบรหิารจดัการ 

๑๙๗,๐๐๐ ๒ ๑๙๗,๐๐๐ ๒ ๑๙๗,๐๐๐ ๒ ๑๙๗,๐๐๐ ๒ ๑๙๗,๐๐๐ ๒ 985,๐๐๐ 

 ๑.๒ ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารแบบ
การมีส่วนร่วม 

- ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ 
 

 ๑.๓ จัดสวัสดิการทีเ่หมาะสมแกบุ่คลากร
และนักเรียน 

๑๙๖,๘๐๐ ๑ ๑๙๖,๘๐๐ ๑ ๑๙๖,๘๐๐ ๑ ๑๙๖,๘๐๐ ๑ ๑๙๖,๘๐๐ ๑ 984,0๐๐ 

 ๑.๔ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ 
 

 ๑.๕ ระดมแลจดังบประมาณเพื่อการจัด
การศึกษาและพัฒนาบุคคล 

๑,๓๖๘,๐๐๐ ๑ ๑,๓๖๘,๐๐๐ ๑ ๑,๓๖๘,๐๐๐ ๑ ๑,๓๖๘,๐๐๐ ๑ ๑,๓๖๘,๐๐๐ ๑ 6,840,๒๐๐ 

 ๑.๖ พัฒนาอาคารสถานท่ีให้มสีภาพท่ี
เหมาะสมต่อการจดัการศึกษา 

๘๔๗,๐๐๐ ๑ ๘๔๗,๐๐๐ ๑ ๘๔๗,๐๐๐ ๑ ๘๔๗,๐๐๐ ๑ ๘๔๗,๐๐๐ ๑ 4,235,000 

 ๑.๗ ส่งเสรมิการบริหารจัดการศกึษา
อย่างมีคุณภาพ 

๕,๐๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๑ 5,000  ๒5,๐๐๐ 

รวม ๒,๖๑๓,๘๐๐ ๘ ๒,๖๑๓,๘๐๐ ๘ ๒,๖๑๓,๘๐๐ ๘ ๒,๖๑๓,๘๐๐ ๘ 2,613,800 8 ๑3,069,๒๐๐ 
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ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 5 ปี 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการพัฒนา
คุณภาพผู้บริหารและคร ู

        
  

 

 ๒.๑ ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา 

๖๕,๐๐๐ ๑ ๖๕,๐๐๐ ๑ ๖๕,๐๐๐ ๑ ๖๕,๐๐๐ ๑ ๖๕,๐๐๐ ๑ 325,๐๐๐ 

 ๒.๒ พัฒนาและส่งเสรมิให้ครูมลีกัษณะ
ของความเป็นคร ู

๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ 10๐,๐๐๐ 

 ๒.๓ จัดหาครูทีม่ีความสามารถปฏิบัติการ
สอนในวิชาที่รับผิดชอบได ้

๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ 1,0๐๐,๐๐๐ 

 ๒.๔ เสรมิสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่าง
ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
 
  

- ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ 
 

รวม ๒๘๕,๐๐๐ ๔ ๒๘๕,๐๐๐ ๔ ๒๘๕,๐๐๐ ๔ ๒๘๕,๐๐๐ ๔ 285,000 4 ๑,425,๐๐๐ 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความพรอ้มของ
สื่อ อุปกรณ์การศึกษาและแหล่งเรยีนรู ้

        
  

 

 ๓.๑ จัดหาสนับสนุนและสร้างสื่อและ
อุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอต่อการจัด
การศึกษาท้ังในและนอกสังกัด 

๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ 400,๐๐๐ 

 ๓.๒ สำรวจและประสานจัดแหลง่เรียนรู้
ให้เหมาะสม 

๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒ 5๐,๐๐๐ 

รวม ๙๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐ ๓ 90,000 3 45๐,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 5 ปี 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

        
  

 

 ๔.๑ ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรท่ีเหมาะสม
และมีคุณภาพ 

- ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ 
 

 ๔.๒ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

- ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ 
 

 ๔.๓ พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสม 

๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ 5๐,๐๐๐ 

 ๔.๔ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ 10๐,๐๐๐ 

รวม ๓๐,๐๐๐ ๔ ๓๐,๐๐๐ ๔ ๓๐,๐๐๐ ๔ ๓๐,๐๐๐ ๔ ๓๐,๐๐๐ ๔ ๑5๐,๐๐๐ 
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

        
  

 

 ๕.๑ พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ 
 

 ๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน ๒,๗๐0,๐๐๐ ๓ ๒,๗๐0,๐๐๐ ๓ ๒,๗๐0,๐๐๐ ๓ ๒,๗๐0,๐๐๐ ๓ ๒,๗๐0,๐๐๐ ๓ ๑3,5๐๐,๐๐๐ 
รวม ๒๗๐,๐๐๐ ๔ ๒๗๐,๐๐๐ ๔ ๒๗๐,๐๐๐ ๔ ๒๗๐,๐๐๐ ๔ ๒๗๐,๐๐๐ ๔ ๑3,5๐๐,๐๐๐ 

๖) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสืบสานความ
เป็นไทย 

        
  

 

 ๖.๑ พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนงานด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา 

- ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ 
 

 ๖.๒ บูรณาการกระบวนการด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุก
ระดับ 

๑๒๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ 60๐,๐๐๐ 

 ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ 75๐,๐๐๐ 
รวม ๒๗๐,๐๐๐ ๕ ๒๗๐,๐๐๐ ๕ ๒๗๐,๐๐๐ ๕ ๒๗๐,๐๐๐ ๕ ๒๗๐,๐๐๐ ๕ ๑,35๐,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๕,๙๘๘,๘๐๐ ๒๘ ๕,๙๘๘,๘๐๐ ๒๘ ๕,๙๘๘,๘๐๐ ๒๘ ๕,๙๘๘,๘๐๐ ๒๘ ๕,๙๘๘,๘๐๐ ๒๘ ๒9,๙44,๒๐๐ 
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๔.๒ รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑.๑ จัดหาปัจจัยในการบริหารให้เพียงพอ สำหรับการบริหารจัดการ 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ แผนงานการศึกษา เพื่อให้กองการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรมมีการวางแผน
ในการใช้จ่ายงบประมาณ 
และบรหิารจดัการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้สอย 
๑. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจา้งเหมา
บริการผู้ดูแลเด็ก ค่าจา้งซ่อมแซมทรัพย์สิน 
และค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 
๒. ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
ค่าวัสดุ 
๑. ค่าวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ แบบพิมพ์ใช้
ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ ฯลฯ 
2.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล หมึกเครื่องปริ้นเตอร ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อื่นๆ 
ค่าครุภัณฑ์ 
๑. โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว
ขนาด ๔๕ x ๑๒๐ x ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว 
๒. ตู้เอกสารบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต   
จำนวน ๑ ตู ้
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕,๐๐๐ 
 
 

๘๐๐ 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕,๐๐๐ 
 
 

๘๐๐ 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕,๐๐๐ 
 
 

๘๐๐ 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕,๐๐๐ 
 
 

๘๐๐ 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕,๐๐๐ 
 
 

๘๐๐ 
 
 

๔,๐๐๐ 

สำนักงานมี
วัสดุอุปกรณ์ที่
มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

   ๓. คอมพิวเตอรส์ำนักงาน ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์กระทรวง ICT กำหนด จำนวน ๑ ชุด 
๔. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์กระทรวง ICT กำหนด 
จำนวน ๒ ชุด 
๕. เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค ์(Smart 
Card ReadreX 
๖. ซื้อโต๊ะโรงอาหารเหล็กรอบตัวพรอ้มม้านั่ง
ยาว 
๗. ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 
๘. ซื้อเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 
๙. จัดซื้อเรือยนต์ 9 แรงม้า 

๑๖,๐๐๐ 
 
 

๓,๒๐๐ 
 
 

1,400 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

๑๖,๐๐๐ 
 
 

๓,๒๐๐ 
 
 

2,100 
 

12,800 
 
- 
 
- 
 
- 

๑7,๐๐๐ 
 
 

๓,๒๐๐ 
 
 

2,100 
 

12,800 
 

8,900 
 
- 
 

37,000 

๑7,๐๐๐ 
 
 

7,5๐๐ 
 
 

2,100 
 

12,800 
 

8,900 
 

15,800 
 

37,000 

๑7,๐๐๐ 
 
 

7,5๐๐ 
 
 

2,100 
 

12,800 
 

8,900 
 

15,800 
 

37,000 

  

๒ แผนงานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การวางแผนในการใช้จ่าย
งบประมาณ และบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้สอย 
1.โครงการฝึกศึกษาเรยีนรู้ในสวนสัตว ์
2. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งอินเตอร์เน็ต 
 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 แห่งมีวัสดุงาน
บ้านงานครัว เช่นจาน ถ้วย ชาม ถาดหลุมใส่
ข้าว หม้อ ทัพพี น้ำยาล้างห้องน้ำ สบู่ แก้วน้ำ 
ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
10,000 

 
5๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
10,000 

 
5๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
10,000 

 
5๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
10,000 

 
5๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
10,000 

 
5๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑. โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีทำงาน สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน จำนวน ๑ ชุด 
๒. โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว
ขนาด ๖๐ x ๑๘๐ x ๗๕ ซม. จำนวน 4 ตัว 
๓. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความ
ละเอียด ๑๖ ล้านพิกเซล จำนวน ๒ ตัว 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคง้ยาง ๑ ตัว 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน 
จำนวน ๑ ตัว 
๔. เครื่องกรองน้ำสแตนเลส ๓ ขั้นตอนบรรจุ
สารกรองครบ จำนวน ๒ ชุด สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโค้งยาง ๑ ชุด และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าตะเคียน จำนวน ๑ ชุด 
๕. โต๊ะโรงอาหารขนาดเล็กขนาด ๖๐ x ๑๕๐
x๗๕ ซม.พร้อมม้านั่งยาวจำนวน ๔ ตัว 
๖. ลำโพงอเนกประสงค์ มีแอมป์ในตวัขนาด 
๑๐ น้ิว กำลังขับ ๔๕W(RMS) มไีมค์ลอยไร้
สายแบบมือถือ ๒ ตัว แบบคลิปหนีบ ๑ ตัว 
แบบสวมหัว ๑ ตัว จำนวน ๒ ชุด 
๗. ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) 
๘. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทีย ู
๙. ซื้อช้ันวางแฟ้มตั้งแบบ 4 ช้ันๆ ละ 10 
แฟ้ม 

 
 

๒,๔๐๐ 
 

๑2,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๒,๘๐๐ 
 
 

๙,๘๐๐ 
 
 
- 
 
- 
- 
 

 
 

1๒,8๐๐ 
 

๑2,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๒,๘๐๐ 
 
 

๙,๘๐๐ 
 
 
- 
 

141,00 
- 
 

 
 

1๒,8๐๐ 
 

๑2,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๒,๘๐๐ 
 
 

๙,๘๐๐ 
 
 
- 
 

141,000 
18,400 

 
 

1๒,8๐๐ 
 

๑2,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๒,๘๐๐ 
 
 

๙,๘๐๐ 
 
 

70,000 
 

141,000 
18,400 

 
 

1๒,8๐๐ 
 

๑2,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๒,๘๐๐ 
 
 

๙,๘๐๐ 
 
 

70,000 
 

141,000 
18,400 
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 ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ การจัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 

จัดประชุมภาคเรียนละ ๓ ครั้ง - - - - - ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโค้งยาง 
และบ้านท่า
ตะเคียน 

      
 ๑.๓ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 

 
ที ่ โครงการ/ 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณหมวด
ค่าตอบแทน 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษา 

- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
- ประเภทค่าเช่าบ้าน 
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
เงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
๔,๘๐๐ 

๑๔๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
๔,๘๐๐ 

๑๔๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
๔,๘๐๐ 

๑๔๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
๔,๘๐๐ 

๑๔๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
๔,๘๐๐ 

๑๔๐,๐๐๐ 

การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 
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 ๑.๔ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษา 

- แผนพัฒนการศึกษาห้าปีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพลับพลา 
- แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านโค้งยาง 
- แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านท่าตะเคียน 
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโค้งยาง 
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าตะเคียน 
- แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา   ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโค้งยาง 
- แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา   ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าตะเคียน 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 

การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 
 

ศพด.บ้านโค้ง
ยาง 
ศพด.บ้านท่า
ตะเคียน 
ศพด.บ้านโค้ง
ยาง 
ศพด.บ้านท่า
ตะเคียน 
ศพด.บ้านโค้ง
ยาง 
ศพด.บ้านท่า
ตะเคียน 
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 ๑.๕ ระดมและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณหมวด
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ 

เพื่อให้เกิดการบริหารจัด
การศึกษาเกิดประสิทธิภาพ 

๑. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนัก
บริหารการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา 
๒. เงินเดือนประจำตำแหน่งของผู้บรหิาร 
๓. เงินเดือนพนักงานคร ู
๔. เงินเดือนนักวิชาการศึกษา 
ค่าจ้างชั่วคราวประกอบด้วย 
- ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี ้
๑. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ 

อัตรา 
- ตำแหน่งผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก ๒ อัตรา 

๒. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
- ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ๑ อัตรา 

๓. ค่าครองชีพช่ัวคราว 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
๒๔๖,๐๐๐ 
200,000 

 
 

๕๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
๒๔๖,๐๐๐ 
200,000 

 
 

๕๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
๒๔๖,๐๐๐ 
200,000 

 
 

๕๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
๒๔๖,๐๐๐ 
200,000 

 
 

๕๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
๒๔๖,๐๐๐ 
200,000 

 
 

๕๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 

การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 
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 ๑.๖ พัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณหมวด
ครุภณัฑ์ ท่ีดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อให้เกิดการบริหารจัด
การศึกษาเกิดประสิทธิภาพ 

- ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ตะเคียน 
- ปรับปรุง/ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโค้งยาง 
- ปรับปรุง/ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเดก็เล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 
- ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าออกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าตะเคียนขนาดกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๐๑ เมตร 
- ก่อสร้างพื้น คสล.รอบอาคารเรยีนและ
ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคยีน 
- ก่อสร้างพื้น คสล.พร้อมปูบล็อกยางพารา 
คพด.บ้านโค้งยาง 
- ก่อสร้างพี้น คสล.รอบอาคารเรยีนและ
ห้องน้ำ ศพด.บ้านท่าตะเคยีน 
- ปรับปรุง/ ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศพด.บ้าน
โค้งยาง 
- ก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์บริเวณ
หน้าเสาธง ศพด.บ้านท่าตะเคียน 
- ติดตั้งมุ้งลวด ศพด.บ้านท่าตะเคยีน 
- ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด.บา้นท่า
ตะเคียน 

2๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๔๒,๐๐๐ 
 
- 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๔๒,๐๐๐ 
 

40,000 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๔๒,๐๐๐ 
 

40,000 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๔๒,๐๐๐ 
 

40,000 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๔๒,๐๐๐ 
 

40,000 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

- โครงการสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงป้าย ศพด.
บ้านท่าตะเคยีน 
- สร้างห้องเก็บพัสดุ ศพด.บ้านท่าตะเคียน 
- สร้างโครงหลังคาพร้อมเทพื้นคอนกรีต
บริเวณระหว่างอาคารเรียนกับห้องครัว ศพด.
บ้านท่าตะเคยีน 
- ปรับปรุงไฟฟ้า ศพด.บา้นโค้งยาง 
- ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

60,000 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

60,000 
 
- 

90,000 
 
 

60,000 
30,000 

- 

60,000 
 

60,000 
90,000 

 
 

60,000 
30,000 
60,000 

60,000 
 

60,000 
90,000 

 
 

60,000 
30,000 
60,000 

 
 ๑.๗ ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณหมวด
ค่าใช้สอย 

เพื่อส่งเสริมการบริหารจัด
การศึกษา 

หมวดค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 
๑. ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 กำหนด
มาตรการให้
การพัฒนา
การศึกษา 

กองการศึกษาฯ 
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๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครู 

 ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 
ที ่ โครงการ/ 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณหมวด
ค่าใช้สอย 

เพื่อพัฒนาบุคลากรการศึกษา - ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือเข้ารบัการ
ฝึกอบรม สัมมนาของพนักงาส่วนตำบล และ
ลูกจ้าง ตามสิทธิ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ 65,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการ
พัฒนา 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 

 ๒.๒ พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีลักษณะความเป็นครู 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณหมวด
ค่าใช้สอย 

เพื่อพัฒนาบุคลากรการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล/  
ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
การอบรมหรือสมัมนา และอื่นๆ  ได้แก่ครู
ผู้ดูแล/ ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 50,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
เป็นครผูู้
ทรงคุณค่า 

กองการศึกษาฯ 
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 ๒.๓ จัดหาครูที่มีความสามารถปฏิบัติการสอนในวิชาที่รับผิดชอบได้ 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณหมวด
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

เพื่อสรรหาบุคลากรการศึกษา
ให้เพียงพอ 

- ครูผูดู้แลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญา
ตรี เอกปฐมวัย 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
เป็นครผูู้
ทรงคุณค่า 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ จัดการประชุม
ผู้ปกครอง 

เพื่อส่งเสริมการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 

- จัดการประชุมผูป้กครองนักเรยีนภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 

- - - - - บุคลากร
ทางการศึกษา
เป็นครผูู้
ทรงคุณค่า 

ศพด.บ้านโค้งยาง 
และ ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน 
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๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 ๓.๑ จัดหาสนับสนุนและสร้างสื่อและอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาในสังกัด 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ ส่งเสริมสื่อการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 

เพื่อเสรมิสร้างกระบวนการสอน
ของครู 

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง 
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์
การเรยีน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าพัฒนา
กิจกกรรมผู้เรียน ฯลฯ  2 แห่ง 
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน
จากวัสดุในท้องถิ่นและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

10๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

- 

10๐,๐๐๐ 
 
 

67,800 
 
 
 

- 

10๐,๐๐๐ 
 
 

67,800 
 
 
 

- 

10๐,๐๐๐ 
 
 

67,800 
 
 
 

- 

100,000 
 
 

67,800 
 
 
 
- 

กระบวนการ
เรียนการสอน
มี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

 
 ๓.๒ สำรวจและประสานจัดแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
มุ่งสู่ผู้เรียนและ
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการเรยีนการ
สอน 

1. สนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อการเรยีนรู ้

 

- - - - - กระบวนการ
เรียนการสอน
มี
ประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านโค้งยาง 
และ ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน 

๒ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณหมวด
ค่าใช้สอย 

เพื่อสนับสนุนการเรยีนการ
สอน 

๑. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกศึกษาเรียนรูใ้นสวน
สัตว ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 กระบวนการ
เรียนการสอน
มี
ประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านโค้งยาง 
และ ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน 
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๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๑ ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรการเรียน
การสอน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าตะเคียน มีหลักสูตร
สถานศึกษาไวด้ำเนินการจัดการศกึษา 

- - - - - พัฒนาการ
เรียนการสอน 

ศพด.บ้านโค้ง
ยาง 
และ ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน 

 
 

 ๔.๒ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ ส่งเสริมกิจกรรม
การรักการอ่าน 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอด
ชีวิต 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าตะเคียน มีหลักสูตร
สถานศึกษาไวด้ำเนินการจัดการศกึษา 

- - - - - พัฒนาการ
เรียนการสอน 

ศพด.บ้านโค้ง
ยาง 
และ ศพด.บ้าน
ท่าตะเคียน 
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 ๔.๓ พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณหมวด
ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

เพื่อพัฒนากระบวนการจดั
การศึกษา 

- ค่าบริการอินเตอร์เนต็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคยีน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 กระบวนการ
จัดการศึกษามี
คุณภาพ 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

 ๔.๔ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

เพื่อพัฒนากระบวนการจดั
การศึกษา 

- อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลา ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวทางพระราชดำร ิ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 กระบวนการ
จัดการศึกษามี
คุณภาพ 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 



47 
 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๕.๑ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ ปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรมให้แก่เด็ก 

เพื่อพัฒนาคุณธรรมเด็ก - เล่านิทานก่อนนอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เด็กเล็กนำ
หลักธรรมไปใช้
ในชีวิต 
ประจำวัน 

ศพด.บ้านโค้งยาง 
และ ศพด.บ้านท่า
ตะเคียน 

 
 ๕.๒ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หมวด
ค่าใช้สอย 

เพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรยีน - โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๒ แห่ง 

370,๐๐๐ 370,๐๐๐ 370,๐๐๐ 370,๐๐๐ 370,๐๐๐ เด็กเยาวชน
และ
ประชาชน
สุขภาพด ี

ศพด.บ้านโค้งยาง 
และ ศพด.บ้านท่า
ตะเคียน 
 

๒ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณหมวด
งบประมาณ หมวด
เงินอุดหนุน 

เพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรยีน - อุดหนุนโรงการอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนในเขตรับผดิชอบของ อบต.
พลับพลา จำนวน ๖ โรงเรยีน 
- อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิโรงเรียน สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ
ของอบต.พลับพลา จำนวน ๖ โรงเรียน 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

1,600,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

เด็กเยาวชน
และ
ประชาชน
สุขภาพด ี
 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 

๓ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณหมวด
ค่าตอบแทน ใช้
สอยวัสด ุ

เพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรยีน - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
สพฐ. ๖ โรงเรียน 
- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ศพด.๒ แห่ง 

๘0๐,๐๐๐ 
 

140,000 

๘0๐,๐๐๐ 
 

140,000 

๘0๐,๐๐๐ 
 

140,000 

๘0๐,๐๐๐ 
 

140,000 

800,000 
 

140,000 

เด็กเยาวชน
และ
ประชาชน
สุขภาพด ี

กองการศึกษาฯ 
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๖) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทย 

 ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนา 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ กิจกรรมช่วง
เข้าพรรษา  
“วันงดดื่มสรุา
แห่งชาติ” 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนรักษา
ศีล ปฏิบัติธรรม 

ส่งเสริมสนับสนุนการงดดื่มสุราในช่วง
เทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชน
รักษาศีล ปฏิบตัิธรรม 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ประชาชน
ปฏิบัติตาม
หลักคำสอน
ของศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

 
 ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ แข่งเรือประเพณี  
ตำบลพลับพลา 

เพื่อพัฒนาเยาวชนและ
ประชาชนด้านวัฒนธรรม 

จัดงานแข่งเรือประเพณตีำบลพลบัพลา  
จำนวน ๑ ครั้ง/ ป ี

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 100,000 ประเพณีแข่ง

เรือได้รับการ
อนุรักษ ์

กองการศึกษาฯ 

๒ จัดงานสมโภชน์
ฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนาร ี

เพื่อเป็นการระลึกถึงคณุงาม
ความดี วีรกรรมอันกล้าหาญ
และประกาศวีรกรรมให้อนุชน
รุ่นหลัง 

จัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  
จำนวน ๑ ครั้ง/ ป ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 อนุชนรุ่นหลัง
ได้แสดงออก
ถึงความ
กตัญญ ู

กองการศึกษาฯ 
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 ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬา 
 

ที ่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 2565 

๑ 
 
 

แข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพตดิ 
 

เพื่อพัฒนาเยาวชนและ
ประชาชนด้านกีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
จำนวน ๑ ครั้ง/ ป ี

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 150,000 เด็กเยาวชน และ

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

๒ 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 

งานประชาสัมพันธ์
งานกีฬา 
โครงการจดัซื้อ
อุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ชุมชน 
โครงการจดัหา
เครื่องออกกำลัง
กาย ประจำ
หมู่บ้าน 
โครงการจดัหา
เครื่องออกกำลัง
กาย บ้านบุ ม.10 
ติดตั้งตาข่ายกันลูก
ฟุตบอล 
โครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างให้กับสนาม
กีฬา บ้านโค้งยาง 
ม.4 

เพื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกับการกีฬา 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนออกกำลังกาย 
 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนออกกำลังกาย 
 
 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนออกกำลังกาย 
 
เพื่อส่งเสริมการเล่นฟุตบอลให้
ได้รับความสะดวก 
เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีออก
กำลังกายในเวลากลางคืน 

ประชาชนสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ในเขตอำเภอโชคชัย 
จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน 
 
 
จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน 
 
 
 
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 ชุด 
 
 
สนามกีฬา อบต.พลับพลา จำนวน 1 แห่ง 
 
สนามกีฬา อบต.พลับพลา จำนวน 1 แห่ง 

- 
 

5,000 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 

5,000 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 

5,000 
 
 

50,000 
 
 
 

150,000 
 
 
- 
 

120,000 
 
 
 

- 
 

5,000 
 
 

50,000 
 
 
 

150,000 
 
 

60,000 
 

120,000 
 
 

- 
 

5,000 
 
 

50,000 
 
 
 

150,000 
 
 

60,000 
 

120,000 
 

 
 
 
ทำให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
ทำให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 
 
ทำให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
มีสนามฟุตบอลที่
เหมาะสมต่อการ
เล่นกีฬา 
มีสถานที่ออกกำลัง
กายที่เหมาะสม 

 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาหา้ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 

๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ 
  คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีอำนาจหน้าที ่ในการติดตามและ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
๑) ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนพลับพลา ประธานกรรมการ 
๒) นายสุวิทย์ ครึกกระโทก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะเคียน กรรมการ 
๓) นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.พลับพลา กรรมการ 
๔) นางภณิดา บุดดาวงค์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.พลับพลา กรรมการ 
๕) นางเสาวลักษณ์ เปรี้ยวกระโทก   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลัง กรรมการ 
๖) นายนัฐวุฒิ อุดรรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 
๗) นางวรรณี กิติพงษ ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ 
๘) นายสุทธิพงษ์ ศรีวิพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
๙) นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษ์สุข ตำแหน่ง คณะกรรมการ ศพด.บ้านโค้งยาง กรรมการ 
๑๐) นายวรวัช จิตจักร ตำแหน่ง ประธาน ศพด.บ้านท่าตะเคียน กรรมการ 
๑๑) นายชูศักดิ์ ปัดฐา ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.พลับพลา กรรมการ 
๑๒) นายมาตุภูมิ พอกระโทก ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.คลองกลาง กรรมการ 
๑๓) นางรัชนี ลีลากนก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบัณฑิตน้อย กรรมการ 
๑๔) นายสุริวงค์ ชัยนฤเวทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ/ เลขานุการ 
๑๕) นางสุนันท์ สิทธิสุธี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ/ ผช.เลขานุการ 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  ดำเนินการติดตามและการ
นำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

๑. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
๓. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง  
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีสู่การปฏิบัติ 
 จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  คือ การ
ประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  ได้ผลเป็น
อย่างไร เพื ่อที ่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ ์ผลของแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ได้
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีฉบับต่อไปได้  
ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนการพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ในภาพรวมได้ จำเป็นต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็ จของยุทธศาสตร์ 
ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยังยืนและตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ให้ได้ข้อมูลจริง อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน  
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แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
 การติดตาม (Montitoring) 
 การติดตาม  ทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑–
๒๕๖๕)  ถึงระยะใดแล้ว  โดยใช้เทคนิคอย่างง่ายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น Gant Chart ที่จะทำ
ให้สามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)   มีการดำเนินการ
ช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ 
 การประเมินผล (Evaluation) 
 การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 
Standard Criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) ใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และ
เกณฑ์การประเมินโครงการ 
๕.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ 
 ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลฯ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 


