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เทศบาลต าบลสันก าแพง 

อ าเภอสันก าแพง จงัหวัดเชยีงใหม่ 



ค ำน ำ 
  
 เทศบาลต าบลสันก าแพง ในฐานะเป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความรู้ความสามารถ 
เพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคต ซึ่งได้เล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ จัดให้มีการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมที่ดีและเหมาะสม การส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมการ
กีฬาและนันทนาการ และการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับนี้ เทศบาลต าบลสันก าแพง  
ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการด้านการศึกษา การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ และส่วนหนึ่งได้
รวบรวมข้อมูลมากจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้การบริหารงานด้านการศึกษาของเทศบาลต าบลสันก าแพงมีการใช้
ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 เทศบาลต าบลสันก าแพง มีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ได้รับโอกาสและการบริการทางด้านการศึกษา จึงมีแนวทางที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลสันก าแพง โดยพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
เป็นศูนย์กลางในจัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ฟ้ืนฟูและรักษาศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้ ควบคู่กับการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 
1.1 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนาการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ ท านบุ ารุงศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
1.2 พันธกิจ 
 1. พัฒนาจัดการศึกษาในท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
 3. ส่งเสริม ท านบุ ารุงศาสนา อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
1.3 เป้ำประสงค์ 

เป้ำประสงค ์
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 

(Baseline 
Data) 

ค่ำเป้ำหมำย 
(Targets) 

ปี 
61 - 65 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

1. เด็ก นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน 
ด้านการศึกษาอยา่ง
ทั่วถึงและเสมอภาค 

1.1 ร้อยละของเด็ก นักเรียน ใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบล
สันก าแพง ได้รับการพัฒนาความ
พร้อมในทุกๆ ด้านอยา่งมี
คุณภาพ เหมาะสมกับวัย และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

  

ร้อ
ยล

ะ 
10

0 

ร้อ
ยล

ะ 
10

0 

ร้อ
ยล

ะ 
10

0 

1.2 ร้อยละของเด็ก นักเรียน ใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลสันก าแพง 
ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
95 

  

ร้อ
ยล

ะ 
85

 

ร้อ
ยล

ะ 
90

 

ร้อ
ยล

ะ 
95

 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
คุณภาพทางวิชาการ 
 

2.1 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง 
ได้รับการพัฒนาความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพในการท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
95 

  

ร้อ
ยล

ะ 
85

 

ร้อ
ยล

ะ 
90

 

ร้อ
ยล

ะ 
95
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เป้ำประสงค ์
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 

(Baseline 
Data) 

ค่ำเป้ำหมำย 
(Targets) 

ปี 
61 - 65 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

3. พัฒนาเด็ก เยาวชน 
และประชาชนให้มีความ
เป็นเลิศด้านกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ 

3.1 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
และพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ให้มีความเป็นเลิศด้าน
กีฬาและกจิกรรมนันทนาการ 

4 
กิจกรรม 

8 
กิจกรรม 

  

4 
กิจ

กร
รม

 

6 
กิจ

กร
รม

 

8 
กิจ

กร
รม

 

4. ท านุบ ารุงศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
และท านุบ ารุงกจิกรรมศาสนา 2 

กิจกรรม 
2 

กิจกรรม 

  

2 
กิจ

กร
รม

 

2 
กิจ

กร
รม

 

2 
กิจ

กร
รม

 

4.2 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

6 
กิจกรรม 

6 
กิจกรรม 

  

6 
กิจ

กร
รม

 

6 
กิจ

กร
รม

 

6 
กิจ

กร
รม

 

4.3 จ านวนกิจกรรมที่เฉลิมพระ
เกียรติและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

6 
กิจกรรม 

6 
กิจกรรม 

  

6 
กิจ

กร
รม

 

6 
กิจ

กร
รม

 

6 
กิจ

กร
รม
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รำยละเอียดตัวชี้วัด (1.1) 
 

1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็ก นักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ได้รับการพัฒนา
ความพร้อมในทุกๆ ด้านอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

2. ขอบเขตควำมหมำย : 
 เด็ก หมายถึง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 2 ศูนย์ ได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2565) : ร้อยละ 100 

5. วิธีกำรค ำนวณ : 
 (จ านวนเด็ก นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ได้รับการพัฒนาความ
พร้อมในทุกๆ ด้านอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  x 100)/
จ านวนเด็ก นักเรียนทั้งหมดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ร้อยละ 100 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง/
การบันทึกข้อมูล แบบประเมินพัฒนาการ 

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ปีละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด (1.2) 
 

1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็ก นักเรียน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันก าแพง ได้รับการสนับสนุนในการ
พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. ขอบเขตควำมหมำย : 
 กิจกรรมที่เทศบาลต าบลสันก าแพงจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการศึกษาในทุกรูปแบบให้กับ เด็ก 
นักเรียน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันก าแพง 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2565) : ร้อยละ 95 

5. วิธีกำรค ำนวณ : 
 (จ านวนเด็ก นักเรียน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันก าแพง ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ x 100)/จ านวนเด็ก นักเรียนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันก าแพง 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ร้อยละ 85 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษา/การบันทึกข้อมูล 

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ปีละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด (2.1) 
 

1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง 
ได้รับการพัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขตควำมหมำย : 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ท าหน้าที่จัดการสอน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลสัน
ก าแพง จ านวน 3 แห่ง ที่ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2565) : ร้อยละ 95 

5. วิธีกำรค ำนวณ :  
 (จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ได้รับ
การฝึกอบรม พัฒนาทักษะ x 100)/จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ร้อยละ 85 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษา/การบันทึกข้อมูล 

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ปีละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด (3.1) 
 

1. ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความเป็นเลิศด้าน
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

2. ขอบเขตควำมหมำย : 
 กิจกรรมที่เทศบาลต าบลสันก าแพงจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน 
ให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

3. หน่วยวัด : จ านวน (กิจกรรม/โครงการ) 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2565) : 8 กิจกรรม 

5. วิธีกำรค ำนวณ : การนับจ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : 4 กิจกรรม 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษา/การบันทึกข้อมูล 

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ปีละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด (4.1) 
 

1. ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมทีส่่งเสริมและท านุบ ารุงกิจกรรมศาสนา 

2. ขอบเขตควำมหมำย : 
 กิจกรรมเทศบาลต าบลสันก าแพงจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุงกิจกรรมศาสนา 

3. หน่วยวัด : จ านวน (กิจกรรม/โครงการ) 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2565) : 2 กิจกรรม 

5. วิธีกำรค ำนวณ : การนับจ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : 2 กิจกรรม 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษา/การบันทึกข้อมูล 

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ปีละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด (4.2) 
 

1. ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ขอบเขตควำมหมำย : 
 กิจกรรมที่เทศบาลต าบลสันก าแพงจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3. หน่วยวัด : จ านวน (กิจกรรม/โครงการ) 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2565) : 6 กิจกรรม 

5. วิธีกำรค ำนวณ : การนับจ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : 6 กิจกรรม 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษา/การบันทึกข้อมูล 

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ปีละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด (4.3) 
 

1. ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ขอบเขตควำมหมำย : 
 กิจกรรมที่เทศบาลต าบลสันก าแพงจัดขึ้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

3. หน่วยวัด : จ านวน (กิจกรรม/โครงการ) 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2561 – 2565) : 6 กิจกรรม 

5. วิธีกำรค ำนวณ : การนับจ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : 6 กิจกรรม 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษา/การบันทึกข้อมูล 

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

บทท่ี ๒ 
ผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบแผนท่ีผ่ำนมำ 

 
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลต าบลสันก าแพง มีการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 

สถานศึกษาเปิดโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เอ้ือปัจจัยการเรียนรู้ ครูมีมาตรฐาน 
บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนาในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการ
ด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

 1. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำปฐมวัย 
  1.1 กลยุทธ์การจัดท าการส ารวจส ามะโนประชากรก่อนวัยเรียนในเขตบริการและ
นอกเขตบริการ 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการสร้างโอกาส
ทางการศึกษา 

เพื่อส ารวจจ านวน
เด็กก่อนวยัเรียน
ให้ได้เข้ารับ
การศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ส ารวจข้อมูลเด็ก
ที่มีความพร้อม
ในการเข้ารับ
การศึกษาใน
ระดับปฐมวัย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

สถานศึกษาสามารถ
เตรียมความพร้อมใน
ทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับ
กับเด็กที่จะเข้ามา
ศึกษาในสถานศึกษา 

  
 2. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมพัฒนำกำรสมวัย เสริมสร้ำงสุขนิสัยสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 
  2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมทางด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัย 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียน

ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน ที่
ถูกหลักโภชนาการ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันที่
ถูกหลัก
โภชนาการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน ทีถู่ก
หลักโภชนาการ 

โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้รับอาหาร
เสริม (นม) 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนจ าทุก
คนได้รับอาหาร
เสริม (นม) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม (นม) ที่มี
ประโยชน ์

  2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษา และปฏิบัติ
ตนอย่างมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียน ได้
ศึกษา และ
ปฏิบัติตนอยา่งมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้ศึกษา และ
ปฏิบัติตนอยา่งมี
คุณธรรม จริยธรรม 



11 

 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและปฏิรูปกำรเรียนรู้สู่
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
  3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนานักเรียนในทุกๆ ด้านด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพื่อให้นักเรียนได้
ท ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เช่น 
ส่งเสริมทักษะ
ทางด้านดนตรี 
ภาษา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุกคนได้
ท ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้ท ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลาย 

โครงการเปิดบ้าน
อนุบาลเทศบาลต าบล
สันก าแพง 

เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงผลงานทาง
วิชาการและ
กิจกรรม
นันทนาการ
ประจ าปกีารศึกษา 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุกคนได้
แสดงผลงานทาง
วิชาการ และ
ความสามารถ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้แสดงผล
งานทางวิชาการ และ
ความสามารถ 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน 

เพื่อให้นักเรียนได้
มีความรู้ เกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนได้
ความรู้และร่วม
ท ากิจกรรม
เกี่ยวกบัยาเสพ
ติด 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้ความรู้และ
ร่วมท ากิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับปฐมวัย 

เพื่อให้นักเรียนได้
มีทักษะทางด้าน
กีฬาและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนได้ร่วม
แข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้ร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนระดับ
ปฐมวัย 

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

เพื่อให้นักเรียนได้
เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ตัวแทนนักเรียน
ได้มีโอกาสเข้า
แข่งขันทักษะ
และแสดง
ความสามารถ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ 

เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 

นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ส าหรับเด็ก 

เพื่อให้นักเรียนได้
ใช้ส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุ
การศึกษา และ
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก ใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

มีสื่อการเรียน
การสอน วัสดุ
การศึกษา และ
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มี
ความ
หลากหลาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้ใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่มีความ
หลากหลาย 
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โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการเปิดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว 

จัดพิธีกรรมทาง
ศาสนา ท าบุญ
อาคารเรียน เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

จัดพิธีกรรมทาง
ศาสนา ท าบุญ
อาคารเรียน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

เกิดความเป็นสิริมงคล
แก่อาคารศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัดค าซาว 
รวมทั้งคณะครู 
นักเรียน และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วขอ้ง 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับปฐมวัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อให้นักเรียนได้
มีทักษะทางด้าน
กีฬาและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนมีทักษะ
ทางด้านกีฬา
และมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการมหกรรม
แข่งขันวิชาการนักเรียน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อให้นักเรียนได้
เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ได้ด าเนินการ 

  3.2 กลยุทธ์การพัฒนาห้องเรียนให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน
ให้มีความทันสมัย
และมีความ
หลากหลาย 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

มีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยและมี
ความ
หลากหลาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยและมีความ
หลากหลาย 

โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ และ
อุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยี 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มีสื่อเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 

โครงการอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการใช้
อินเตอร์เน็ต 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านระบบ
สารสนเทศ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มีระบบอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของครู
ผู้ดูแลเด็ก 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

จัดหาครุภัณฑ์
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็ก 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มีครุภัณฑ์ส านักงาน 
ไฟฟ้าและวิทยุที่
ทันสมัยและมีความ
หลากหลาย 

  3.2 กลยุทธ์การปรับปรุงอาคาร สถานที่ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เหมาะกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทั้งภายในภายนอก
เรียน 

เพื่อให้โรงเรียนมี
ภูมิทัศน์ภายนอก
ห้องเรียนที่
สวยงาม ร่มร่ืน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

บริเวณโรงเรียนมี
ความสวยงามร่ม
รื่น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ภูมิทัศน์ภายนอก
ห้องเรียนมีความ
สวยงาม ร่มร่ืน 
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  3.3 กลยุทธ์การปรับปรุงอาคาร ซ่อมแซมสาธารณูปโภค  ดูแลสถานที่ที่สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการโรงเรียนปลอด
โรค 

เพื่อให้นักเรียนมี
วัสดุอุปกรณ์ใน
การท าความ
สะอาดห้องเรียน 
ห้องส้วม โรง
อาหารและบริเวณ
โรงเรียนให้สะอาด 
ปราศจากสิ่ง
สกปรก มีระบบ
การจัดเก็บขยะที่ด ี

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ห้องเรียน ห้อง
ส้วม โรงอาหาร
และบริเวณ
โรงเรียนมีความ
สะอาด 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ท าความสะอาด
ห้องเรียน 
- ห้องเรียน ห้องส้วม 
โรงอาหารและบริเวณ
โรงเรียนมีความสะอาด 

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินของโรงเรียน 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินของ
โรงเรียนที่ช ารุด
เสียหายพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ใน
โรงเรียนอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ทรัพย์สินของโรงเรียน
ที่ช ารุดเสียหาย ได้รับ
การซ่อมแซมให้
สามารถพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อให้มีการ
บ ารุงรักษา
โรงเรียนมีอาคาร
เรียน รั้วและ
สนามให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้
งานและสะอาด 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

โรงเรียนมีอาคาร
เรียน รั้วและ
สนามที่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้
งานและสะอาด 
ปลอดภัย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มีอาคารเรียน รั้วและ
สนามที่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและ
สะอาด ปลอดภัย 

  3.4 กลยุทธ์การจัดท าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ให้เหมาะสมและเพียงพอ 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
การเรียน 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียนตาม
นโยบายเงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาล 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุกคน
ได้รับอุปกรณ์
การเรียน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียน ส าหรับใช้ในการ
เรียน 

โครงการจัดซ้ือหนังสือ
เรียน 

เพื่อจัดซื้อหนังสือ
เรียนตามนโยบาย
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุกคน
ได้รับหนังสือ
เรียน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับหนังสือ
เรียน ส าหรับใช้ในการ
เรียน 

โครงการจัดซ้ือชุด
นักเรียน 

เพื่อจัดซื้อชุด
นักเรียนตาม
นโยบายเงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาล 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุกคน
ได้รับจัดซ้ือชุด
นักเรียน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนมีชุดนักเรียนที่
เหมาะสม 
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  3.5 กลยุทธ์การส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนมีความหลากหลาย 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมี
ห้องสมุดที่มีความ
หลากหลายและ
ทันสมัย 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

โรงเรียนได้
พัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุด
โรงเรียนให้
สมบูรณ์ครบถ้วน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มีห้องสมุดที่มีความ
หลากหลายและ
ทันสมัย 

  
 4. ยุทธศำสตร์กำรเพิ่มศักยภำพครูสู่มำตรฐำนวิชำชีพ 
  4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูทุกด้าน 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการพัฒนา
ข้าราชการคร ู

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ข้าราชการครูให้มี
ศักยภาพ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้าราชการครูได้
เข้าร่วมอบรมใน
ด้านต่างๆ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ข้าราชการครูได้พัฒนา
และเพิ่มศักยภาพใน
การสอน 

  4.2 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะกระบวนการสอนให้ทันสมัยและจัดท าแผนการเรียนรู้
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนโดยมีครู
เป็นส่วนร่วม 

เพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ครูมีส่ือการเรียน
การสอนให้มี
ความ
หลากหลาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มีสื่อการเรียนการสอน
ที่มีความหลากหลาย 

โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

เพื่อให้ครูได้
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้ตรง
ตามบริบทของ
สถานศึกษา 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษาที่
ตรงตามบริบท
ของสถานศึกษา 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ตรงตามบริบทของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
  5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชน 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธโ์รงเรียน
สู่ชุมชน 

เพื่อสานสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน 
บ้าน ชุมชน และ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
โรงเรียนให้เป็นที่
รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน 
บ้าน ชุมชนอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีด ี

บรรลุ
เป้าหมาย 

โรงเรียน บ้าน ชุมชน    
มีความสัมพันธ์ที่ด ี
และไดป้ระชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
ให้เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย 

โครงการงานธุรการ
โรงเรียนและห้องเรียน 

เพื่อท างานเอกสาร
ธุรการในห้องเรียน
และโรงเรียน เช่น 
ค่าจัดท าสมุด
รายงานตัว
นักเรียน ค่าจัดท า
สมุดบันทึกสุขภาพ
นักเรียน สมุด
เยี่ยมบ้านนกัเรียน 
เป็นต้น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

โรงเรียนมี
เอกสารธุรการใน
ห้องเรียนและ
โรงเรียนเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มีระบบงานธุรการและ
เอกสารที่มีคุณภาพ 
และถูกต้อง 

  5.2 กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

โครงกำร/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง 

เพื่อจัดการประชุม
ปรึกษา หารือ
เกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียนกับ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง รวมถึง
ภาคีเครือข่าย
ต่างๆ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

โรงเรียนมีการ
ประชุม 
ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มีการประชุมปรึกษา 
หารือเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียนกับ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง รวมถึงภาคี
เครือข่ายต่างๆ 
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บทท่ี 3 
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 กองการศึกษา เทศบาลต าบลสันก าแพง  

มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของกองการศึกษา เทศบาลต าบลสันก าแพง ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักเรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
1.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานที่ และจัดหาครุภัณฑ์ที่
หลากหลายและทันสมัย 
1.4 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ 

กองการศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ และกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
สุขภาพ 
2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในด้านกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
กิจการด้านศาสนา การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศาสนา 
3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษา 
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บทท่ี 4 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 กองการศึกษา เทศบาลต าบลสันก าแพง มีโครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
กองการศึกษา เทศบาลต าบลสันก าแพง ดังนี้ 

 4.1 บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 

ยุทธศำสตร์/กลยทุธ ์

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

            

     1.1 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักเรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

    22 496,610 22 496,610 22 496,610 66 1,489,830 

     1.2 กล ยุทธ์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ละพัฒน า
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

    8 133,000 8 133,000 8 133,000 24 399,000 

     1.3 กลยุทธ์การพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่  และจัดหาครุภัณฑ์ที่หลากหลายและ
ทันสมัย 

    17 577,220 19 10,577,220 17 577,220 53 11,731,660 

     1.4 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ 

    16 15,229,800 16 15,229,800 16 15,229,800 48 45,689,400 

รวม     63 16,436,630 65 26,436,630 63 16,436,630 191 59,309,890 
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ยุทธศำสตร์/กลยทุธ ์

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ 

            

     2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ และกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ 

    5 500,000 5 500,000 5 500,000 15 1,500,000 

     2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในด้านกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ 

    3 210,000 3 210,000 3 210,000 9 630,000 

รวม     8 710,000 8 710,000 8 710,000 24 2,130,000 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น 

            

     3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศาสนา 

    2 230,000 2 230,000 2 230,000 6 690,000 

     3.2 กลยุทธ์ ก ารส่ ง เสริ มและอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    6 600,000 6 600,000 6 600,000 18 1,800,000 

     3.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึ งความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

    6 150,000 6 150,000 6 150,000 18 450,000 

รวม     14 980,000 14 980,000 14 980,000 42 2,940,000 
รวมทั้งสิ้น     85 18,126,630 87 28,126,630 85 18,126,630 257 64,379,890 
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 4.2 บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
  1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
   1.1 กลยุทธ์กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่เหมำะสมและมีคุณภำพ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
1 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานที ่
เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่
หลากหลายและมีประโยชน ์

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ให้แก่นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ต าบลสันก าแพง 

  60,000 60,000 60,000 นักเรียนได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากนอกห้องเรียน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความ
เหมาะสมของอายุและวัย
ของผู้เรียน 

กองการศึกษา/
สถานศึกษาใน
สังกัดฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับปฐมวัย 

เพื่อให้นักเรียนได้ออกก าลัง
กาย ส่งเสริมพัฒนาทางด้าน
ร่างกายและสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ปกครอง กับ
สถานศึกษา 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ต าบลสันก าแพง 

  20,000 20,000 20,000 นักเรียนได้ออกก าลังกาย 
พัฒนาทางด้านร่างกายและ
เกิดความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างผู้ปกครอง กับ
สถานศึกษา 

กองการศึกษา/
สถานศึกษาใน
สังกัดฯ 

3 โครงการส่งเสริมทักษะการ
ช่วยเหลือตวัเองในเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมทักษะในการ
ช่วยเหลือตวัเองเบื้องต้นให้กับ
นักเรียนและครู 

จัดกิจกรรมอบรมและ
สาธิตทักษะการ
ช่วยเหลือตวัเองในเด็ก
ปฐมวัย ให้แก่นักเรียน
และครใูนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนสังกัด
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

  5,000 5,000 5,000 นักเรียนและครูมีทักษะใน
การช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น 
เช่น การป้องกันเด็กจมน้ า 
การป้องกันเด็กติดอยู่ในรถ 
เป็นต้น 

กองการศึกษา/
สถานศึกษาใน
สังกัดฯ 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
4 โครงการแข่งขันทักษะ

วิชาการ 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนได้เข้าร่วมงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับ
ภาคเหนือ และระดับประเทศ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และ
น าประสบการณ์มาพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

นักเรียนและครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ต าบลสันก าแพง ได้เข้า
ร่วมงานมหกรรมการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น 

  30,000 30,000 30,000 นักเรียนได้แสดงศักยภาพ 
ความรู้ความสามารถของ
ตนเอง และได้รับ
ประสบการณ์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ อยา่ง
หลากหลาย เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ด าเนินการจัดการศึกษา 

กองการศึกษา/
สถานศึกษาใน
สังกัดฯ 

5 โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาตา่งประเทศ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนได้มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน เป็นพื้นฐานในการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะภาษาตา่งประเทศ 
ให้แก่นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ต าบลสันก าแพง 

  50,000 50,000 50,000 นักเรียนได้มีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในการ
ฟัง พูด อา่น เขียน เป็น
พื้นฐานในการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และในการ
เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

กองการศึกษา/
ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

6 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและ
ปฏิบัติตนอยา่งมีคุณธรรม 
จริยธรรม และได้ร่วมกิจกรรม
ส าคัญทางศาสนา 

นักเรียนได้ศึกษาและ
ปฏิบัติตนอยา่งมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ได้ร่วมกิจกรรมส าคัญ
ทางศาสนา 

  10,000 10,000 10,000 นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติ
ตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
และได้ร่วมกิจกรรมส าคัญ
ทางศาสนา 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

7 โครงการโรงเรียนปลอดโรค 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ความสะอาดห้องเรียน และมี
วัสดุอุปกรณ์ในการท าความ
สะอาดร่างกาย เครื่องใช้ ของ
เล่น ให้ปราศจากเช้ือโรค 

- ห้องเรียน อาคารเรียน 
มีความสะอาด 
- นักเรียนมีร่างกายที่
สะอาด ถกูสุขลักษณะ 

  20,000 20,000 20,000 นักเรียนได้เรียนรู้การความ
สะอาดห้องเรียน และมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการท าความ
สะอาดร่างกาย เครื่องใช้ 
ของเล่น ให้ปราศจากเช้ือโรค 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
8 โครงการจัดซ้ือเครื่องเล่น

ส่งเสริมพัฒนาการ 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้นักเรียนได้มีเครื่องเล่น 
ที่ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน 

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา เครื่องเล่น 

  12,200 12,200 12,200 นักเรียนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย และท าให้เด็กมี
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

9 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  
   - กจิกรรมตามหนว่ยการ
เรียนรู ้
   - ดนตรีพื้นเมือง 
   - ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

- เพื่อให้นกัเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ที่เสริมพัฒนาการใน
ทุกๆด้าน 
- เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการที่หลากหลายตาม
หน่วยการเรียนรู้ หลกัสูตรและ
มาตรฐาน 

- นักเรียนมวีัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ที่เสริม
พัฒนาการในทุกๆ ด้าน 
- นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการที่
หลากหลายตามหน่วย
การเรียนรู้ หลักสูตรและ
มาตรฐาน 

  110,000 110,000 110,000 - นักเรียนมวีัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ที่เสริมพัฒนาการใน
ทุกๆ ด้าน 
- นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการที่หลากหลาย
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
หลักสูตรและมาตรฐาน 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

10 โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
   - เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 
   - เตรียมลูกเสือส ารอง 
   - งานวันวิชาการ 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพและได้รับการส่งเสริม
ในด้านต่างๆ  

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพและได้รับการ
ส่งเสริมในด้านต่างๆ 

  38,160 38,160 38,160 นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพและได้รับการ
ส่งเสริมในด้านต่างๆ 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

11 โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในโรงเรียน 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้
เกี่ยวกบัโทษของยาเสพติด 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
และร่วมรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน 

  15,000 15,000 15,000 นักเรียนมีความรู้ เกีย่วกับ
โทษของยาเสพติด 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

12 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงามให้กับนักเรียน 

นักเรียนทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

  1,000 1,000 1,000 นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

ศพด.วัดค าซาว 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
13 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปลอดโรค 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ความสะอาดห้องเรียน และมี
วัสดุอุปกรณ์ในการท าความ
สะอาดร่างกาย เครื่องใช้ ของ
เล่น ให้ปราศจากเช้ือโรค 

- ห้องเรียน อาคารเรียน 
มีความสะอาด 
- นักเรียนทกุคนมี
ร่างกายที่สะอาด ถกู
สุขลักษณะ 

  13,000 
 

13,000 
 

13,000 นักเรียนได้เรียนรู้การความ
สะอาดห้องเรียน และมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการท าความ
สะอาดร่างกาย เครื่องใช้ 
ของเล่น ให้ปราศจากเช้ือโรค 

ศพด.วัดค าซาว 
 

14 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายในเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก
ได้พัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่ 
กล้ามเน้ือมัดเล็ก ให้มีความ
พร้อมทางด้านร่างกาย และท า
ให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น 

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา เครื่องเล่น
พัฒนาการส าหรับเด็ก 
- นักเรียนทกุคนได้มี
อุปกรณ์และเครื่องเล่น
ส าหรับพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย 

  5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

นักเรียนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย และท าให้เด็กมี
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น 

ศพด.วัดค าซาว 

15 โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ในการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ 
ส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต 
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

นักเรียนปฐมวัยอาย ุ3 – 
5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้ท ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

  13,330 13,330 13,330 นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงที่เพิ่มเติมจากการเรียน
ในห้องเรียน ได้รับการพัฒนา
ด้านต่างๆ อยา่งหลากหลาย 

ศพด.วัดค าซาว 

16 โครงการกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการที่หลากหลายตาม
หน่วยการเรียนรู้ หลกัสูตรและ
มาตรฐาน รวมถึงได้รับการ
ส่งเสริมในด้านต่างๆ 

นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการที่
หลากหลายตามหน่วย
การเรียนรู้ 

  20,000 20,000 20,000 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการที่หลากหลาย
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
หลักสูตรและมาตรฐาน 
รวมถึงได้รับการส่งเสริมใน
ด้านต่างๆ 

ศพด.วัดค าซาว 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
17 โครงการหนูน้อยนักออม 

 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้จา่ยเงิน
อย่างประหยัด และปลูกฝังนิสัย
รักการประหยัด และการอด
ออมให้กับนกัเรียน 

นักเรียนทุกคนไดฝ้าก
เงินออมทรัพย์เป็น
ประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
และมีเงินออมไว้ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ และเพื่อ
ประโยชน์ในวันข้างหน้า 

  1,000 1,000 1,000 นักเรียนรู้จักใช้จ่ายเงินอย่าง
ประหยัด และปลูกฝังนิสัยรัก
การประหยัด และการอด
ออมให้กับนกัเรียน 

ศพด.วัดสันโค้ง 

18 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ความสะอาดห้องเรียน และมี
วัสดุอุปกรณ์ในการท าความ
สะอาดร่างกาย เครื่องใช้ ของ
เล่น ให้ปราศจากเช้ือโรค 

- ห้องเรียน อาคารเรียน 
มีความสะอาด 
- นักเรียนทกุคนมี
ร่างกายที่สะอาด ถกู
สุขลักษณะ 

  18,000 
 
 
 
 
 

18,000 
 

18,000 นักเรียนได้เรียนรู้การความ
สะอาดห้องเรียน และมีวัสดุ
อุปกรณ์ในการท าความ
สะอาดร่างกาย เครื่องใช้ 
ของเล่น ให้ปราศจากเช้ือโรค 

ศพด.วัดสันโค้ง 
 

19 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายในเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก
ได้พัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่ 
กล้ามเน้ือมัดเล็ก ให้มีความ
พร้อมทางด้านร่างกาย และท า
ให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น 

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา เครื่องเล่น
พัฒนาการส าหรับเด็ก 
- นักเรียนทกุคนได้มี
อุปกรณ์และเครื่องเล่น
ส าหรับพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย 

  15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

นักเรียนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย และท าให้เด็กมี
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น 

ศพด.วัดสันโค้ง 

20 โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติด 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัย
ของยาเสพติด และร่วมรณรงค์
ต่อต้านและป้องกันยาเสพติด
ในชุมชน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
และร่วมรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน 

  1,000 1,000 1,000 นักเรียนได้ตระหนักถึงภัย
ของยาเสพติด และร่วม
รณรงค์ต่อต้านและป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน 

ศพด.วัดสันโค้ง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
21 โครงการกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
   - กจิกรรมวิชาการ 
   - กจิกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
   - กจิกรรมทัศนศึกษา 
   - กจิกรรมการบรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ในการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ 
ส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต 
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

นักเรียนปฐมวัยอาย ุ3 – 
5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้ท ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

  18,920 18,920 18,920 นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงที่เพิ่มเติมจากการเรียน
ในห้องเรียน ได้รับการพัฒนา
ด้านต่างๆ อยา่งหลากหลาย 

ศพด.วัดสันโค้ง 

22 โครงการกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการที่หลากหลายตาม
หน่วยการเรียนรู้ หลกัสูตรและ
มาตรฐาน รวมถึงได้รับการ
ส่งเสริมในด้านต่างๆ 

นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการที่
หลากหลายตามหน่วย
การเรียนรู้ 

  20,000 20,000 20,000 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการที่หลากหลาย
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
หลักสูตรและมาตรฐาน 
รวมถึงได้รับการส่งเสริมใน
ด้านต่างๆ 

ศพด.วัดสันโค้ง 
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   1.2 กลยุทธ์กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
1 โครงการพัฒนาข้าราชการ

ครู 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาข้าราชการ
ครูให้มีศักยภาพ และมี
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้าราชการครูได้รับการ
ฝึกอบรม พัฒนา
ศักยภาพ 

  15,000 15,000 15,000 ข้าราชการครมูีศักยภาพและ
มีประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

2 โครงการอบรมครูแกนน ายา
เสพติด 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดใน
โรงเรียน 

ครูแกนน ายาเสพติด   6,000 6,000 6,000 ครูมีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมต่อต้านยา
เสพติดในโรงเรียน 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

3 โครงการงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่ดี 
ได้แก่ การนิเทศภายใน และ
ภายนอก การประกันคุณภาพ
ภายใน 

โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดี 

  2,000 2,000 2,000 โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ดี ได้แก ่
การนิเทศภายใน และ
ภายนอก การประกัน
คุณภาพภายใน 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

4 โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโดยมีครูเป็นส่วน
ร่วม 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีความหลากหลาย 

พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 

  10,000 10,000 10,000 มีสื่อการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

5 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้ครูได้ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้ตรงตามบริบท
ของสถานศึกษา 

ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

  20,000 20,000 20,000 ครูได้ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้ตรงตามบริบท
ของสถานศึกษา 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

6 โครงการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัด
สถานศึกษา 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดสถานศึกษา 

ครูสังกัดสถานศึกษา   50,000 50,000 50,000 ครูที่สังกัดสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาวิชาชีพคร ู

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 



26 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
7 โครงการพัฒนาผู้ประกอบ

วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

  20,000 20,000 20,000 ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาวิชาชพีครู 

ศพด.วัดค าซาว 

8 โครงการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

  10,000 10,000 10,000 ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาวิชาชพีครู 

ศพด.วัดสันโค้ง 
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1.3 กลยุทธ์กำรพัฒนำสภำพแวดล้อม อำคำรสถำนที่ และจัดหำครุภัณฑ์ที่หลำกหลำยและทันสมัย 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ

เรียนการสอน และ
เทคโนโลยีสารสนสนเทศ 

เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน และเทคโนโลยี
สารสนสนเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดหาวัสดุต่างๆ 
- วัสดุส านกังาน 
- วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ
- วัสดุงานบา้นงานครัว 
- วัสดุคอมพวิเตอร ์
- วัสดุการเกษตร 

  151,420 
36,420 
10,000 
50,000 
35,000 
20,000 

151,420 
36,420 
10,000 
50,000 
35,000 
20,000 

151,420 
36,420 
10,000 
50,000 
35,000 
20,000 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ สือ่การ
เรียนการสอน และ
เทคโนโลยีสารสนสนเทศ 
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองการศึกษา/
สถานศึกษาใน
สังกัดฯ 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 
ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลสันก าแพง 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ก่อสร้างอาคารเรียนฯ) 

เพื่อให้มีอาคารเรียนที่มีความ
พร้อม เอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ก่อสร้างอาคารเรียนเด็ก
เล็ก 200 คน 8 
ห้องเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
สันก าแพง 

   7,000,000  มีอาคารเรียนที่มีความพรอ้ม 
เอื้อประโยชน์ตอ่การจัดการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษา 

3 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 – 
80 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสันโค้ง 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ก่อสร้างอาคารเรียนฯ) 

เพื่อให้มีอาคารเรียนที่มีความ
พร้อม เอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 
51 – 80 คน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

   3,000,000  มีอาคารเรียนที่มีความพรอ้ม 
เอื้อประโยชน์ตอ่การจัดการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษา 

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อบ ารุงและรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสด ุครุภัณฑ์ต่างๆ 
ภายในสถานศึกษา 

บ ารุงและรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสด ุครุภัณฑ์
ต่างๆ ภายใน
สถานศึกษา ที่ช ารุด
เสียหายใหอ้ยู่สภาพด ี
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

  30,000 30,000 30,000 สถานศึกษามกีารบ ารุงและ
รักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ช ารุด
เสียหายใหอ้ยู่สภาพด ี
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

กองการศึกษา/
สถานศึกษาใน
สังกัดฯ 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
5 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคาร
เรียน ภายในสถานศึกษา 

บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
อาคารเรียน ภายใน
สถานศึกษา 

  80,000 80,000 80,000 สถานศึกษามกีารบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน 

กองการศึกษา/
สถานศึกษาใน
สังกัดฯ 

6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้มีความทันสมัยและ
มีความหลากหลาย 

มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
และมีความหลากหลาย 

  50,000 50,000 50,000 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยและมีความ
หลากหลาย 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

7 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้นักเรียนมีห้องสมุดที่มี
ความหลากหลายและทันสมยั 

ห้องสมุดโรงเรียนมีความ
หลากหลายและทันสมัย 

  100,000 100,000 100,000 โรงเรียนมีห้องสมุดไว้บริการ
นักเรียน 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

8 โครงการอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต
และโรงเรียนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้จากระบบ
เน็ตเวิร์ค 

ระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน 

  7,200 7,200 7,200 โรงเรียนมีการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต และสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้จาก
ระบบเน็ตเวิร์ค 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สิน สาธารณูปโภค
และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง
ภายในภายนอกเรียน 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ 
สาธารณูปโภคที่พร้อมใช้งาน
และมีภูมิทัศน์ภายนอก
ห้องเรียนที่สะอาดสวยงาม ร่ม
รื่น 

บริเวณโรงเรียนมีความ
สวยงามร่มร่ืน 

  10,000 10,000 10,000 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ 
สาธารณูปโภคที่พร้อมใช้งาน
และมีภูมิทัศน์ภายนอก
ห้องเรียนที่สะอาดสวยงาม 
ร่มร่ืน 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

10 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียน 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
ตามนโยบายเงินอุดหนุนรัฐบาล 

สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนให้นักเรียนทุกคน 

  22,400 22,400 22,400 นักเรียนได้รับอุปกรณ์การ
เรียน 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

11 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนตาม
นโยบายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

จัดหาหนังสือเรียนที่มี
ความหลากหลาย ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 

  22,400 22,400 22,400 นักเรียนได้รับหนังสือเรียน ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
12 โครงการจัดซื้อชุดนักเรียน 

 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อจัดซื้อชุดนักเรียน ตาม
นโยบายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียนให้นักเรียนทุก
คน 

  33,600 33,600 33,600 นักเรียนได้รับชุดนักเรียน ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

13 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดให้มีทัศนียภาพที่
สวยงาม มีทีจ่ัดเก็บหนังสือให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้ง
จัดหาหนังสือที่มีความ
หลากหลาย 

- ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุด 
- จัดหาหนังสือที่มีความ
หลาหลาย 

  7,700 7,700 7,700 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด
ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
รวมทั้งจัดหาหนังสือที่มีความ
หลากหลาย 

ศพด.วัดค าซาว 

14 โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนและเครื่องแบบนักเรียน 

สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนและเครื่องแบบ
นักเรียน ส าหรับนกัเรียน
ปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  15,500 15,500 15,500 นักเรียนปฐมวัยอาย ุ3 – 5 
ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน 

ศพด.วัดค าซาว 

15 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ
เรียน 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อจัดหาหนังสือเรียนที่มีความ
หลากหลาย ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

จัดหาหนังสือเรียนที่มี
ความหลากหลาย ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย ส าหรับนักเรียน
ปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  6,200 6,200 6,200 นักเรียนปฐมวัยอาย ุ3 – 5 
ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับหนังสือเรียนที่มีความ
หลากหลาย ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

ศพด.วัดค าซาว 

16 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดให้มีทัศนียภาพที่
สวยงาม มีทีจ่ัดเก็บหนังสือให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้ง
จัดหาหนังสือที่มีความ
หลากหลาย 

- ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุด 
- จัดหาหนังสือที่มีความ
หลาหลาย 

  5,000 5,000 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด
ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
รวมทั้งจัดหาหนังสือที่มีความ
หลากหลาย 

ศพด.วัดสันโค้ง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
17 โครงการพัฒนาปรับปรุง

แหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ที่เอื้อต่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

- ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-จัดท ามุมประสบการณ์
ส าหรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย 

  5,000 5,000 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีดาร
บริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
ความเป็นระเบียบ ปลอดภยั 
ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

ศพด.วัดสันโค้ง 

18 โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนและเครื่องแบบนักเรียน 

สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนและเครื่องแบบ
นักเรียน ส าหรับนกัเรียน
ปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  22,000 22,000 22,000 นักเรียนปฐมวัยอาย ุ3 – 5 
ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน 

ศพด.วัดสันโค้ง 

19 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ
เรียน 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อจัดหาหนังสือเรียนที่มีความ
หลากหลาย ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

จัดหาหนังสือเรียนที่มี
ความหลากหลาย ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย ส าหรับนักเรียน
ปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  8,800 8,800 8,800 นักเรียนปฐมวัยอาย ุ3 – 5 
ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับหนังสือเรียนที่มีความ
หลากหลาย ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

ศพด.วัดสันโค้ง 
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   1.4 กลยุทธ์กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมกำรพัฒนำกำรศึกษำในทุกระดับ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
1 โครงการเปิดบ้านอนุบาล

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
เพื่อเป็นการแสดงผลงานของ
นักเรียนประจ าปี และเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจและความ
ภาคภูมิใจแก่เด็กนักเรียน 

จัดแสดงผลงานประจ าปี
การศึกษาของนักเรียน 
และมอบวุฒิบัตรใหแ้ก่
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียน
สังกัดเทศบาลต าบลสัน
ก าแพง ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปฐมวัย 

  20,000 20,000 20,000 นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถของนักเรียน 
เผยแพร่ผลงานของนักเรียน
ให้กับผู้ปกครองและชุมชน
รับทราบ 

กองการศึกษา/
สถานศึกษาใน
สังกัดฯ 

2 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) 
อย่างทั่วถึง เพยีงพอ และให้
นักเรียนมีสุขภาพอนามยัที่ด ี

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ต าบลสันก าแพง จ านวน 
3 แห่ง และโรงเรียนใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบล
สันก าแพง จ านวน 6 
แห่ง 

  5,100,000 5,100,000 5,100,000 นักเรียนได้รับอาหารเสริม 
(นม) อยา่งทั่วถึง เพียงพอ 
และนักเรียนมีสุขภาพอนามัย
ที่ด ี

กองการศึกษา 

3 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานอยา่ง
เพียงพอ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลสัน
ก าแพง จ านวน 6 แห่ง 

  9,900,000 9,900,000 9,900,000 เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทานอยา่งเพียงพอ 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
4 โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน

เขตพื้นที่เทศบาลต าบลสัน
ก าแพง 

เพื่อสนับสนุนการจัดกจิกรรม
ทางการศึกษาใหแ้ก่โรงเรียนใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลสัน
ก าแพง 

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลสัน
ก าแพง จ านวน 7 แห่ง 

  180,000 180,000 180,000 โรงเรียนจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษา สามารถพัฒนา
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธภิาพ 

กองการศึกษา 

5 โครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาปฐมวัย 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อเปิดรับสมัครนักเรียนให้ได้
เข้ารับการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยและกิจกรรมเยีย่มบ้าน
นักเรียน กิจการนักเรียน 

เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่   - 
 

- 
 

- 
 

เด็กที่อายุถึงเกณฑ์ให้ได้เข้า
รับการศึกษาในระดับปฐมวัย 
และได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามระบบกิจการนักเรียน 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 
 

6 โครงการงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสู่ชุมชน 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อสานสัมพันธ์ระหวา่ง
โรงเรียน บ้าน ชุมชน และ
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมของ
โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักกันอยา่ง
แพร่หลาย 

ความสัมพันธ์ระหวา่ง
โรงเรียน บ้าน ชุมชน 

  4,000 4,000 4,000 โรงเรียน บ้าน ชุมชน   มี
ความสัมพันธ์ที่ดีและ
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมของ
โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 
 

7 โครงการงานธุรการโรงเรียน
และห้องเรียน 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อท างานเอกสารธุรการใน
ห้องเรียน และโรงเรียน เช่น ค่า
จัดท าสมุดรายงานตัวนกัเรียน 
ค่าจัดท าสมุดบันทึกสุขภาพ
นักเรียน สมุดเยี่ยมบา้น
นักเรียน เป็นต้น 

งานธุรการโรงเรียน   10,000 10,000 10,000 เอกสารธุรการในห้องเรียน
และโรงเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 
 

8 โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อจัดการประชุม 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของโรงเรียนกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง 

จัดการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง 

  - - - โรงเรียนได้มีการประชุม 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของโรงเรียนกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง 

ร.ร.อนุบาล
เทศบาลต าบล
สันก าแพง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
9 โครงการสร้างโอกาสทาง

การศึกษาปฐมวัย 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อส ารวจจ านวนเด็กที่มีความ
พร้อมให้ได้เข้ารับการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย 

เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่   500 
 

500 
 

500 
 

สถานศึกษาสามารถเตรียม
ความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพือ่
รองรับกับจ านวนเด็กทีจ่ะเข้า
มาศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศพด.วัดค าซาว 
 

10 โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและผู้ปกครอง 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อจัดการประชุม 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกับคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุน
การศึกษา 

จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง 

  500 500 500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการ
ประชุม ปรึกษาหารือ
เกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับคณะ
กรรมการบริหารศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและผู้ปกครอง 

ศพด.วัดค าซาว 

11 โครงการงานธุรการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและหอ้งเรียน 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อจัดหาวัสดุการศึกษาในงาน
ด้านเอกสาร และงานธุรการ
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ด้าน
งานเอกสารและงาน
ธุรการ 

  5,000 5,000 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ระบบงานธุรการที่ถูกต้อง 
ทันสมัย รวดเร็ว 

ศพด.วัดค าซาว 

12 โครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาปฐมวัย 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อส ารวจจ านวนเด็กที่มีความ
พร้อมให้ได้เข้ารับการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย 

เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่   500 
 

500 
 

500 
 

สถานศึกษาสามารถเตรียม
ความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพือ่
รองรับกับจ านวนเด็กทีจ่ะเข้า
มาศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศพด.วัดสันโค้ง 
 

13 โครงการเยี่ยมบ้านนกัเรียน 
 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อติดตามและรับทราบขอ้มูล
ของนักเรียนจากผู้ปกครองให้
มากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูประจ าชั้นเยี่ยมบา้น
นักเรียนครบทุกคน 

  1,000 1,000 1,000 ครูประจ าชั้นได้ติดตามและ
รับทราบข้อมูลของนักเรียน
จากผู้ปกครองให้มากขึ้น 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ปกครอง ครู และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.วัดสันโค้ง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
14 โครงการพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
ความก้าวหนา้ การรับสมัคร
นักเรียน ร่วมถึงข่าวสารต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
บุคคลภายนอก 

จัดท าสื่อ และกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  1,000 1,000 1,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ความก้าวหนา้ การรับสมัคร
นักเรียน ร่วมถึงข่าวสาร
ต่างๆ ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน 
และบุคคลภายนอก 

ศพด.วัดสันโค้ง 

15 โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและผู้ปกครอง 
 
 
 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อจัดการประชุม 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกับคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุน
การศึกษา 

จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง 

  1,000 1,000 1,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการ
ประชุม ปรึกษาหารือ
เกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับคณะ
กรรมการบริหารศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและผู้ปกครอง 

ศพด.วัดสันโค้ง 

16 โครงการงานธุรการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและหอ้งเรียน 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

เพื่อจัดหาวัสดุการศึกษาในงาน
ด้านเอกสาร และงานธุรการ
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ด้าน
งานเอกสารและงาน
ธุรการ 

  6,300 6,300 6,300 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ระบบงานธุรการที่ถูกต้อง 
ทันสมัย รวดเร็ว 

ศพด.วัดสันโค้ง 
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  2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกีฬำและกิจกรรมนันทนำกำร 
   2.1 กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ และกิจกรรมนันทนำกำรเพื่อสุขภำพ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

การกีฬาและนันทนาการ 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดย
การเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมการกีฬาและ
นันทนาการ ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

  200,000 200,000 200,000 เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย 

กองการศึกษา 

2 โครงการฝึกอบรมทักษะดา้น
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

เพื่อจัดฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา
ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความ
สนใจในกีฬาประเภทต่างๆ 
และสามารถน าไปพัฒนา ต่อ
ยอดทักษะทางด้านกีฬาที่ตน
สนใจ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ทักษะด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลสันก าแพง
และพื้นที่ใกล้เคียง 

  20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนที่มีทักษะใน
การเล่นกีฬาที่ตนสนใจ และ
สามารถน าไปพัฒนา ต่อยอด
สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

กองการศึกษา 

3 โครงการแข่งขันสันก าแพง
ยูธคัพ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก 
และเยาวชน ที่มีความสนใจใน
กีฬาฟุตบอลได้ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์

จัดการแข่งขันสันก าแพง
ยูธคัพ (ฟุตบอล 7 คน) 
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 
และรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 

  50,000 50,000 50,000 เด็ก และเยาวชน ที่มีความ
สนใจในกีฬาฟุตบอลได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

กองการศึกษา 

4 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้ออกก าลังกาย ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ และหา่งไกลจาก
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาระดับ
เยาวชน ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลสันก าแพง 
และพื้นที่ใกล้เคียง 

  30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนได้ออกก าลัง
กาย ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ และหา่งไกลจาก
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 

5 โครงการแข่งขันเทศบาล
ต าบลสันก าแพง มินิ
มาราธอน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมา
ใส่ใจในการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

จัดการแข่งขันเทศบาล
ต าบลสันก าแพง มินิ
มาราธอน 

  200,000 200,000 200,000 ประชาชนหันมาใส่ใจในการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

กองการศึกษา 
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   2.2 กลยุทธ์กำรส่งเสริมเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในด้ำนกีฬำและกิจกรรมนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ และสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬา 
ระหว่างชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

  150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้ออกก าลังกาย 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และเกิดความสามัคคีภายใน
ชุมชน 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันฟุตบอล
อาวุโส เทศบาลต าบลสัน
ก าแพงคัพ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 

จัดการแข่งขันฟุตบอล
อาวุโส เทศบาลต าบลสัน
ก าแพงคัพ 

  30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้ออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ และสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 

กองการศึกษา 

3 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง
เช่ือมความสัมพันธ์ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และ
เช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬาเป
ตอง ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

  30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้ออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ และเกิดการ
เช่ือมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างชุมชน 

กองการศึกษา 
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  3) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกิจกำรด้ำนศำสนำ กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   3.1 กลยุทธ์กำรส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศำสนำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
1 โครงการวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี

ท้องถิ่น และท านบุ ารุง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา ตามวัดต่างๆ ใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

  30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น และท านบุ ารุง
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

2 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์และ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ใหอ้ยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่เด็กและ
เยาวชน ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลสันก าแพง
และพื้นที่ใกล้เคียง 

  200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และน า
คุณธรรม จริยธรรม ไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 

กองการศึกษา 
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   3.2 กลยุทธ์กำรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
1 โครงการวันขึ้นปีใหม ่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมท าบญุตัก
บาตรเนื่องในวันขึ้นปี
ใหม่ 

  20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
ประเพณีสงกรานต์ 

จัดกิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต์ 

  220,000 220,000 220,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ 

กองการศึกษา 

3 โครงการประเพณีลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทงในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

  150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นชุมชน
ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

  20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ 
และสืบทอดงาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นชุมชน 

กองการศึกษา 

5 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ (งานไม้
ดอกไม้ประดับ) 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ที่ท าการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ (งานไม้
ดอกไม้ประดับ) 

  20,000 20,000 20,000 เกิดการมีส่วนร่วมในส่งเสริม
และสนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
6 อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอสันก าแพง 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น กิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติ และวันส าคัญทางศาสนา 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ท าการปกครอง
อ าเภอสันก าแพง 
- โครงการสืบสานงาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และของดีสัน
ก าแพง จ านวน 90,00 
บาท 
- โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
อ าเภอสันก าแพง 
จ านวน 15,00 บาท 
- โครงการงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
45,000 บาท 
- โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ และวัน
ส าคัญทางศาสนา 
จ านวน 20,000 บาท 

  170,000 170,000 170,000 เกิดการมีส่วนร่วมในส่งเสริม
และสนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ และวันส าคัญทาง
ศาสนา 

กองการศึกษา 
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   3.3 กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
1 โครงวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แม่แห่งชาต ิ

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง รวมถึง
คัดเลือกแม่ดีเด่นระดับชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
และกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

  45,000 45,000 45,000 ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี และร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง รวมถึง
ยกยอ่งแม่ดีเด่นระดับชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 

กองการศึกษา 

2 โครงการวันปิยะมหาราช เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้
ประชาชนและระลกึถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ 
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยูห่ัว 

จัดกิจกรรมวันปิยะ
มหาราช รว่มกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในเขตอ าเภอสัน
ก าแพง 

  5,000 5,000 5,000 ประชาชนได้ระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ 
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยูห่ัว 

กองการศึกษา 

3 โครงการวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ/วัน
พ่อแห่งชาต ิ

เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

จัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระชน
กาธิเบศร มหาภูมพิลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ/วันพ่อแห่งชาต ิ

  40,000 40,000 40,000 ประชาชนไดร้ าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
4 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

  25,000 25,000 25,000 ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระ
เกียรติ และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

กองการศึกษา 

5 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ีเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี

  25,000 25,000 25,000 ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระ
เกียรติ และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

กองการศึกษา 

6 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เพื่อแสดงความจงรักภกัดี และ
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 
 

จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
คล้ายวันสวรรคต ของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

  10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักดี และน้อมร าลกึใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

กองการศึกษา 
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บทท่ี 5 
กำรติดตำมและประเมนิผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
5.1 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
  คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
ติดตาม และประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 

1. ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ ประธานกรรมการ 
    รองนายกเทศมนตรีต าบลสันก าแพง  
2. นางบังอร อภิญญาวงศ์เลิศ รองประธานกรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. นายอมรินทร์ บุญถม กรรมการ 
    รองปลัดเทศบาลต าบลสันก าแพง  
4. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล 
    เทศบาลต าบลสันก าแพง 

กรรมการ 

5. ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว กรรมการ 
6. ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง กรรมการ 
7. นายประภากร ถวิลประวัติ กรรมการและเลขานุการ 
    ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติโดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
๕.๒ วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
  เริ่มต้นจากเทศบาลต าบลสันก าแพงจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  
โดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ก าหนด
หรือไม่ โดยการประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ 
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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5.3 ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
  ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนตุลาคม เพ่ือสรุปรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ  
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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