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       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



ค ำน ำ 
 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระกรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5232          
ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาการศึกษาที่มีช่วงระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 256๔)           
เป็นแผนที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยพิจารณา             
ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา                 
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์อ าเภอ ทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 มาตรฐาน      
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และข้อเสนอความต้องการพัฒนาของประชาชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้วยการจัดเรียงล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และการใช้จ่ายจากเงินสะสมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 -
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ฉบับนี้จะเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
ส่วนที่ ๑  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งและขนาด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 1 ใน 4 องค์การบริหารส่วนต าบล
ของอ า เภอสิ เกา ได้ รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริห ารส่ วนต าบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน ตั้งอยู่เลขท่ี 258 ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสิเกา ประมาณ 1 กิโลเมตร และ
ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 33 กิโลเมตร 
 

เนื้อที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีเนื้อที่ทั้งหมด 124 ตารางกิโลเมตร หรือ 77,000 ไร่ แยกเป็น 

แต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้ 
   หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหิน  จ านวน 9,245 ไร่    
  หมู่ที ่2 บ้านพรุจูด  จ านวน 11,815 ไร่  
  หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน  จ านวน 8,450 ไร่  
  หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา  จ านวน 14,950 ไร่  
  หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก  จ านวน 17,500 ไร่  
  หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน  จ านวน 1,835  ไร่ 
  หมู่ที่ 7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์  จ านวน 15,235 ไร่ 
  หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน  จ านวน  915 ไร่ 
  หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง   จ านวน 4,525 ไร่   
 

 อาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะทั้งที่ราบและที่ดอนค่อนข้างสูง และเป็นชายทะเล พ้ืนที่ทาง

ตอนเหนือจะเป็นที่ราบค่อนข้างสูง ส่วนพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบมีภูเขาทิศตะวันตกเป็นเทือกเขา
บางส่วนและติดกับชายทะเล ส่วนทิศใต้เป็นพื้นที่ราบ 
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1.3 สภาพภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมฤดูร้อน มี 2 ฤดู คือ 

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน 
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม 
 

1.4 ลักษณะของดิน 
 ดินในพื้นท่ีต าบลบ่อหิน มียู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ 
  1. ดินร่วน 

2. ดินร่วนปนทราย 
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  1. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   - ล าน้ า, ล าห้วย จ านวน 9 แห่ง 

- บึง หนองและอ่ืน ๆ จ านวน - แห่ง 
2. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

   - ฝาย จ านวน 1 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น จ านวน 396 แห่ง 
- บ่อบาดาลโยก จ านวน 11 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน จ านวน 9 แห่ง 
 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกาง หรือ ป่าพังกาข้ึนอยู่ตามบริเวณชายฝั่งทะเล บริเวณปากแม่น้้าหรืออ่าวซึ่ง
เป็นบริเวณท่ีมีระดับน้้าทะเลท่วมถึง ได้แก่ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ หมู่ที ่๘ และหมู่ท่ี ๓ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  9 
หมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ 
 1 บ้านบ่อหิน นายบุญชอบ  กาฬสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 
 2 บ้านพรุจูด นายนิกร  ทองหอม ผู้ใหญ่บ้าน 
 3 บ้านดุหุน นายสมบูรณ์  ตรงมาตัง ผู้ใหญ่บ้าน 
 4 บ้านไสต้นวา นายสุนทร  แซ่เลี้ยว ผู้ใหญ่บ้าน 
 5 บ้านไร่ออก นายไพรัช  คงต าหนิ ผู้ใหญ่บ้าน 
 6 บ้านหัวหิน นายประดิษฐ์  ดวงดาว ผู้ใหญ่บ้าน 
 7 บ้านใหม่ นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน ก านัน 
 8 บ้านโต๊ะบัน นายสมปอง  บุญญา ผู้ใหญ่บ้าน 
 9 บ้านปากคลอง นายเกษม บุญญา ผู้ใหญ่บ้าน 

- หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มหมู่ จ านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6,8,9 
- หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1,7 
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3. ประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีประชากรทั้งสิน้ จ านวน 7,129 คน โดยแยกเป็นชาย 3,590 คน  แยก

เป็นหญิง 3,539 คน โดยแยกเป็นหมู่บา้นตา่ง ๆ ดังนี้    

 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
 1 บ้านบ่อหนิ 232 249 481 251 
 2 บ้านพรุจูด 509 538 1,047 356 
 3 บ้านดุหุน 525 510 1,035 264 
 4 บ้านไสต้นวา 439 498 937 314 
 5 บ้านไร่ออก 594 573 1,167 367 
 6 บ้านหัวหิน 172 183 352 119 
 7 บ้านใหม ่ 409 364 777 225 
 8 บ้านโต๊ะบัน 503 425 957 237 
 9 บ้านปากคลอง 207 170 376 107 
  รวม 3,590 3,494 7,129 2,270 

หมายเหตุ ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอสิเกา ณ วันท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ.2561 
 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
 ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 

 ๐-๔ ปี 256 186 442 
 ๕-๙ ปี 247 224 471 
 ๑๐-๑๔ ปี 255 262 517 
 ๑๕-๑๙ ปี 291 230 521 
 ๒๐-๒๔ ปี 274 276 550 
 ๒๕-๒๙ ปี 299 281 580 
 ๓๐-๓๔ ปี 292 297 589 
 ๓๕-๓๙ ปี 284 318 602 
 ๔๐-๔๔ ปี 305 295 600 
 ๔๕-๔๙ ปี 276 ๒๘6 562 
 ๕๐-๕๔ ปี 279 285 564 
 ๕๕-๕๙ ปี 212 200 412 
 ๖๐-๖๔ ปี 131 155 286 
 ๖๕-๖๙ ปี 113 130 243 
 ๗๐-๗๔ ปี 66 ๖๔ ๑30 
 ๗๕-๗๙ ปี 57 ๕7 ๑๑4 
 ๘๐-๘๔ ปี 47 ๕6 ๑๐๓ 
 ๘๕-๘๙ ปี 23 ๓1 ๕4 
 ๙๐-๙๔ ปี 14 17 31 
 ๙๕-๙๙ ปี 6 ๙ 15 

 มากกว่า ๑๐๐ ปี ๐ ๐ ๐ 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน แยกเป็น 
- โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อหิน มีจ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)  
2. โรงเรียนบ้านพรุจูด   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
3. โรงเรียนบ้านดุหุน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
4. โรงเรียนบ้านไสต้นวา  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
5. โรงเรียนบ้านไร่ออก      ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
6. โรงเรียนบ้านหัวหิน    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลบ่อหิน มีจ านวน 5 ศูนย์ ได้แก ่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 

 

4.2 สาธารณสุข 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล 
จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่ออก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อหิน มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จ านวน 2 คน 
 

5. การบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 การคมนาคมในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ใช้การคมนาคมทางบกเป็นส าคัญ โดยมี        
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4046 (ถนนตรัง-สิเกา) เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและอ าเภอ
ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีถนน รพช. ถนนโยธาธิการ และถนนของท้องถิ่นเป็นถนนโครงข่าย แยกจากถนนสาย
หลักเข้าสู่หมู่บ้านและเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ส่วนถนนที่ใช้ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง โดยมี
จ านวนถนน แยกเป็น 
  - ถนนผิวจราจรลาดยาง 15 สาย 
  - ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 18 สาย 
  - ถนนผิวจาราจรลูกรัง/หินคลุก 34 สาย 
 

 5.2 การไฟฟ้า 
  - ราษฎรในต าบลมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 9 หมู่บ้าน 

 

 5.3 การประปา 
  - ประปาส่วนภูมิภาค 
  - ประปาหมู่บ้าน 
 



๕ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 5.๔ โทรศัพท ์
  ประชาชนส่วนใหญ่ติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือ 
 

 5.๕ ไปรษณีย/์การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - ไม่มี 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
 ต าบลบ่อหินประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าว มะพร้าว กล้วย ฯลฯ โดย

ยางพาราและปาล์มน้ ามันจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 
 

 6.๒ การประมง 
 ต้าบลบ่อหินประกอบอาชีพการประมงน้้าเค็ม เช่น การเลี้ยงสัตว์น้้า การจับสัตว์น้้า เป็นต้น เนื่องจากม ี
พ้ืนที่ติดทะเลอันดามัน ประชาชนที่ประกอบอาชีพการประมง จะอาศัยอยู่ในหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ 
และหมู่ท่ี ๙ ต้าบลบ่อหิน อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

 6.๓ การปศุสัตว์ 
 ต้าบลบ่อหินประกอบอาชีพการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงวัว การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่เนื้อ เป็นต้น 
 

 6.๔ การบริการ 
 ต้าบลบ่อหิน มีสถานที่ให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยว จ้านวน ๑ แห่ง คือ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตั้งอยู่ใน
หมู่ที ่๒ ต้าบลบ่อหิน อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

 6.๕ การท่องเที่ยว 
 ต้าบลบ่อหิน มีสถานที่ท่องเที่ยวภายในต้าบล จ้านวน ๓ แห่ง ดังนี้ 
  ๑) หาดคลองสน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต้าบลบ่อหิน อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
  ๒) หาดหัวหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต้าบลบ่อหิน อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
  ๓) เขาเจ็ดยอด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต้าบลบ่อหิน อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

 6.๖ อุตสาหกรรม 
 ต้าบลบ่อหินมีกลุ่มอุตสาหกรรม จ้านวน ๒ แห่ง คือ 
  ๑) ปั๊มน้ ามันและก๊าช จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต าบลบ่อหิน 
  ๒) โรงสีข้าว จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที ่2 ต าบลบ่อหิน 
 

 6.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มอาชีพ จ านวน 23 กลุ่ม ดังนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อกลุ่มอาชพีต าบลบอ่หนิ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมายเหตุ 
1 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านบ่อหิน หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหนิ  
2 กลุ่มอาชีสตรีบ้านพรุจูด หมู่ที่ ๒ บ้านพรุจูด  
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านพรุจูด หมู่ที่ ๒ บ้านพรุจูด  

 



๖ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

ล าดับที ่ ชื่อกลุ่มอาชพีต าบลบอ่หนิ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมายเหตุ 
4 กลุ่มท าผ้าบาติกบ้านพรุจูด หมู่ที่ ๒ บ้านพรุจูด  
5 กลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด หมู่ที่ ๒ บ้านพรุจูด  
6 กลุ่มออมทรัพย์ประมงพื้นบ้านดุหุน หมู่ที่ ๓ บ้านดุหุน  
7 กลุ่มจักรสานเตยปาหนัน หมู่ที่ ๓ บ้านดุหุน  
8 กลุ่มเครื่องแกงบ้านไสต้นวา หมู่ที่ ๔ บ้านไสต้นวา  
9 กลุ่มอาชีพขนมปั้นสิบบ้านไสต้นวา หมู่ที่ ๔ บ้านไสต้นวา  

10 กลุ่มกองทุนข้าวสารสตรีบ้านไร่ออก หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ออก  
11 กลุ่มสตรีบ้านหัวหนิ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวหิน  
12 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวหนิ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวหิน  
13 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหนิ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวหิน  
14 กลุ่มเครื่องแกงบ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม-่ทุ่งโพธิ ์  
15 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่-ทุ่งโพธิ ์ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม-่ทุ่งโพธิ ์  
16 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยาง หมู่ที่ ๗ บ้านใหม-่ทุ่งโพธิ ์  
17 กลุ่มสตรีบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ ๘ บ้านโต๊ะบัน  
18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงต ามือบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ ๘ บ้านโต๊ะบัน  
19 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ ๘ บ้านโต๊ะบัน  
20 กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่บ้านโต๊ะบนั หมู่ที่ ๘ บ้านโต๊ะบัน  
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๙ บ้านปากคลอง  
22 กลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๙ บ้านปากคลอง  
23 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๙ บ้านปากคลอง  

 

7. ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนต้าบลบ่อหิน มีการนับถือศาสนา ๒ ศาสนา ได้แก่ 
 ๑) ศาสนาพุทธ มีส านักสงฆ์ จ านวน 1 แห่ง คือ ส านักสงฆ์บ้านไร่ออก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อหิน
 ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ 
และหมู่ท่ี ๗ 
 ๒) ศาสนาอิสลาม มีมัสยิด จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
  - มัสยิดนูรุลยากีนบ้านดุหุน ตั้งอยู่หมู่ที ่3 
  - มัสยิดมัสยิดนูรเอี๊ยะซานบ้านโต๊ะบัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 
  - มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์บ้านปากคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่ที่ ๓ หมู่ที ่๘ และหมู่ท่ี ๙   
  
 7.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 - ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจักสานเตยปาหนัน ซึ่งเป็นการน้าเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาจักสานเป็น 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเป็นรายได้เสริม 
 - ภาษาถ่ิน ประชาชนในต้าบลบ่อหิน ใช้ภาษาใต้ในการติดต่อสื่อสาร 
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 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 

ส่วนที่ ๒  
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน 

 

1. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและได้ก าหนด
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ออกเป็น 4 ส่วน มีบุคลากรต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
 

 
 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

2. ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จ านวน ๕ ศูนย์ มีข้อมูลราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้าราชการคร ู พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม (คน) 
บ้านไสตน้วา ๑ ๑  ๒ 
บ้านไร่ออก ๑  ๑ ๒ 
บ้านดุหุน ๑  ๑ ๒ 
บ้านพรุจูด ๑   ๑ 
บ้านหัวหิน ๑   ๑ 

รวม (คน) ๕ ๑ ๒ ๘ 
 
3. ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา ๒๕62 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จ านวน ๕ ศูนย์ มีข้อมูลราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม (คน) 
บ้านไสต้นวา ๒0 ๑๖ 36 
บ้านไร่ออก ๘ ๑8 26 
บ้านดุหุน ๑๘ 12 30 
บ้านพรุจูด 14 12 26 
บ้านหัวหิน ๑7 13 30 

รวม (คน) ๗7 7๑ ๑๔8 

        ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

ส่วนที่ ๓  
รายละเอียดการจัดท าแผน 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) และ มาตรา 17 (1) บัญญัติให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการการจัดการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และยังมีอ านาจหน้าที่ในการ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในท้องถิ่น จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขึ้น มีก าหนด
ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งนี้ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาได้น าปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
ของรัฐบาลมาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อ เป็นกรอบแนวทางน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  แผนพัฒนาการศึกษาห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จะเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่ งหมายเ พ่ือการพัฒนา  การบริหารงานทางการศึกษาของศูนย์ พัฒนา                 
เด็กเล็กในสังกัดในอนาคต และงานที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา เพ่ือในทุกส่วนงานด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการในการจัดการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น
และศักยภาพของท้องถิ่นเป็นส าคัญ เพ่ือที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 
๒. นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 ๒.๑ ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 หลักการ หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
 วิสัยทัศน์ “สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 เป้าหมาย  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 



๑๐ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 ๒.๒ ทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก 
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้น าประเทศ              
ในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศ      
ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี ๒๑” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
 นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
 ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 ๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม     
 ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย   
 ๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย   
 ๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 ๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม    
 
๓. นโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัดและอ าเภอ 
 ๓.๑ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง) พ.ศ. 2561 - 2564 
 วิสัยทัศน์ “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน” 
 



๑๑ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 พันธกิจ 
 1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมด้านการตลาด
ประชาสัมพันธ์ พ้ืนที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพ่ือยกระดับรายได้จาก             
การท่องเที่ยว 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทางานให้สูงขึ้น น าไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษา
ความเป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 
 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์  
 1. การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก  
 2. การเพ่ิมมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  
 3. การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี
วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้
เพียงพอและเหมาะสม 
 กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่ งแวดล้อมให้ได้
มาตรฐานเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
 กลยุทธ์ 1.4 บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมงและปศุสัตว์ที่มี
ศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
ลดต้นทุนการผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 
 กลยุทธ์ 2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
 กลยุทธ์ 2.3 การส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 
 กลยุทธ์ 2.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 3.3 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 
 
 
 



๑๒ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 วิสัยทัศน์/เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
 พันธกิจ 
 1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่งคั่ง
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถดารงชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพ 
 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ 
 4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน  
 5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าประสงค์รวม 
 1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมี
ความยั่งยืน 
 

 ๓.3 ทิศทางการพัฒนาอ าเภอ ยุทธศาสตร์อ าเภอสิเกา 
 วิสัยทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่ ประชากรมีคุณภาพ ประสานความร่วมมือ รวมกลุ่มอาชีพ หลากหลาย
พ่ึงตนเอง พัฒนารายได้ เครือข่ายเข้มแข็ง เชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ ด ารงรักษา และจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ” 
 พันธกิจ 
 1. บูรณาการและด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยอ านวยการบริหารราชการทุกภาคส่วน 
          2. เสริมสร้างการอ านวยความเป็นธรรม  ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม 
          3. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริการประชาชน  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          4. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน  พัฒนางานข่าวกรอง และโครงข่ายการสื่อสาร รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไม่มีสถานภาพที่ชัดเจน  
 5. จัดระเบียบชายแดนและบูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
          6. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 7. การขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับอ าเภอ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
          2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 



๑๓ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

          3. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
          5. เพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาความม่ันคงภายใน 
          6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๔. นโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐             
ได้อย่างทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565” 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการจัดการบริการสาธารณะตาม
มาตรฐานการด าเนินงาน 
 2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะได้อย่าง
ทั่วถึง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการ
สาธารณะ 
 4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ 
 5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามอ านาจหน้าที่ 
กฎหมายและนโยบายที่ก าหนด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการ
สาธารณะ 
 2. การพัฒนาระบบการเงิน การคลังและปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การด าเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน 
 4. การพัฒนาวางระบบและด าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 5. การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ภารกิจ และ
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
    
๕. นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 ๕.๑ นโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
 วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ 
 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 



๑๔ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 ✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 

 ✥ 8Cs ได้แก่  
  - ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving)  
  - ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
  - ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)  
  - ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork 
and Leadership)  
  - ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy)  
  - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy)  
  - ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  
  - ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ 
 ๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
 ๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) 
 ๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) 
 ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) 
 ๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้าง ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 ๕.๒ นโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น         
สี่ปี (พ.ศ.256๑ - 2564) 
 วิสัยทัศน์ “ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยพลังประชารัฐ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน” 
 
 



๑๕ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น           
ให้เรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริมพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น 
 6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร และการคิดค านวณ 
(3R) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (8C) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การท านุบ ารุงศาสนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 11 ส่งเสริม บูรณาการทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
 
๖. มาตรฐานการศึกษา 
 ๖.๑ มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางส าหรับ                               
การพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัด
การศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกเพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) 
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย
คนไทย ๔.๐ จะต้อง ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วม
ของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ ๓ ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 
 



๑๖ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 

 
 รวมทั้งให้หน่วยงานต้นสังกัดได้น าไปเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของผู้ เรียนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับการศึกษา และประเภทการศึกษา พร้อมให้อิสระ
สถานศึกษาได้จัดการศึกษา และจัดท ามาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่มีความจ าเป็นในแต่ละระดับการศึกษาและ
ประเภทการศึกษา เน้นการเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และวางรากฐานกับผู้เรียน ทั้งในระหว่างศึกษาและ
หลังจบการศึกษาด้วย 
 

 ๖.๒ มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย ๑) ความเหมาะสม เป็นไปได้/ความเป็นระบบ ๒) ความชื่อถือได้ ๓) ประสิทธิผล โดยมีตัวอย่าง
การพิจารณา ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านคุณภาพของเด็ก ๒) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และ ๓) ด้าน
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานด้านอ่ืนนอกเหนือจากนี้             
ผู้ประเมินภายนอกสามารถปรับแนวทางการพิจารณา และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ดังกล่าวได้  
 

 ๖.๓ มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานและยกระดับคุณภาพ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด และภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ 

 • มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ จ านวน ๕ ตัวบ่งชี/้ ๒๖ ข้อ 

 • มาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๐ ข้อ 



๑๗ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 • มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย 
 - ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จานวน ๒ ตัวบ่งชี/้ ๗ ข้อ 
 - ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๑) จานวน ๗ ตัวบ่งชี้/ ๒๒ ข้อ 
 มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มี 3 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด มี 4 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย มี 8 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียน มี 7 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน มี 4 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน มี 5 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ มี 5 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร มี 5 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ - สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น
พลเมืองด ีมี 3 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป มี 2 ตัวบ่งชี้
ย่อย 
 มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
 ส าหรับเด็กแรกเกิด - อ ายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย มี 1 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย มี 6 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม มี 3 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย มี 1 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว มี 2 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ มี 3 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ มี 5 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร มี 4 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี  มี 4 ตัวบ่งชี้
ย่อย 
 

 ๖.4 มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.
2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 



๑๘ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  มี 4 เป้าหมายการพัฒนา 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  มี 6 เป้าหมายการพัฒนา 

 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  มี 4 เป้าหมายการพัฒนา 
 3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
7. สรุปปัญหาและความต้องการด้านการศึกษาของเด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น  

◊ ปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด  

 ๑. อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ 
 ๒. สถานศึกษาไมไดมาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง 
 ๓. ขาดบุคลากรครูและผู้รับผิดชอบงานการศึกษาไมเ่พียงพอกับความจ าเป็น 
 ๔. เดก็ก่อนวัยเรียน ไมไดรับการดูแลอย่างเหมาะสม 
 ๕. เด็กนักเรียนไม่กล้าแสดงออก 
 ๖. เด็กนักเรียนไม่พูดภาษากลาง 
 ๗. เด็กนักเรียนไม่รู้จักการไหว้ 
 ๘. เด็กนักเรยีนพูดจาไม่สุภาพ 
 ๙. เด็กนักเรียนมีพัฒนาการช้า 
 ๑๐. เด็กนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 
 ๑๑. เด็กนักเรียนไม่รู้จักการอดทนรอคอย 
 ๑๒. เด็กนักเรียนไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑3. ครูไม่มีทักษะในการจัดท าหลักสูตร 
 ๑4. ครูไม่มีทักษะในการจัดท าแผน 
 ๑5. ครูไมม่ีความรู้ในการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ๑6. ครูไมแ่สวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน 



๑๙ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 ๑7. ครูไมม่ีความรู้ด้านพัสดุ 
 18. ครูไมม่ีความรู้ด้านการเงิน 
 19. ครูไมท่ักษะในการท าวิจัย 
 ๒0. ครูไม่ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
 ๒1. ครูไม่มีความสามัคคีกัน 
 ๒2. แม่ครัวขาดความรู้เรื่องโภชนาการ 
 ๒3. ไม่มีหลักสูตรของสถานศึกษา 
 ๒4. ไม่มีโครงสร้างสถานศึกษาที่ชัดเจน 
 ๒5. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนมีน้อย 
 ๒6. คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความร่วมมือในการมาประชุม 
 27. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 28. วัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอ 
 29. วัสดุส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอ 
 30. ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
 31. ต้องการห้องเรียน ห้องส้วม ห้องพยาบาล โรงอาหาร ลานจัดกิจกรรม 
 32. ต้องการรั้ว มุ้งลวด 
 33. ต้องการงบประมาณสนับสนุนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
 34. ต้องการเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (กลางแจ้ง) 
 35. ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
 36. ต้องการบุคลากรเพ่ิม 
 37. ต้องการเครื่องปริ้นเตอร์ อินเตอร์เน็ต เครื่องถ่ายเอกสาร 
 38. ต้องการครุภัณฑ์ส านักงาน 

◊ ปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ของเด็กเยาวชน และประชาชน 

 1. ไมมีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ 
 2. ไมมีระบบการเรียนรูและการรวมกลุ่มอย่างถาวร 
 3. ปัญหาการเล่นพนัน 
 4. ปัญหายาเสพติดแพรระบาด 
 5. ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ 
 6. ผูปกครองหรือผูที่เก่ียวของกับเยาวชนบางคนไมใหความรวมมือในการแกปญหา ปกปดความจริง 

◊ ปัญหาและความต้องการดานกีฬา และนันทนาการ 

 1. ขาดแคลนครูผู้สอนกีฬาขั้นพ้ืนฐาน หรือผู้น าด้านส่งเสริมสุขภาพ 
 2. มีสถานที่ออกก าลังกายในชุมชนไม่เพียงพอ 
 3. เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกายเล่นกีฬา และนันทนาการที่เหมาะสมมีอยู่อย่างจ ากัด 
 4. ไมมีสถานที่พักผอนหยอนใจ หรือสวนสาธารณะ 
 5. ประชาชนยังไม่ตระหนักและเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย  
 



๒๐ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

◊ ปัญหาและความต้องการดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 1. ขาดการรณรงคฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
 2. ขาดการสงเสริมและสนับสนุนวัด 
 3. คนรุนใหมสนใจและใหความส าคัญกับการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นนอย  
 4. ไมม่ีศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์แหล่งข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 
8. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strength – S) 
 1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ก าหนดนโยบายและ
แนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน และควบคุม 
ก ากับดูแล การด าเนินงานของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ 
 2. บุคลากรไดรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. เ ด็ กนั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒนา ให้ มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมตามวัย 
 5. เด็ ก  เยาวชน และประชาชนได้ รั บ
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

จุดอ่อน (Weakness – W) 

         ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารไม่ได้มาตรฐาน             

         ๒. ขาดงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         ๓ . ขาดบุคลากรครูและผู้ รับผิดชอบงาน
การศึกษาไม่เพียงพอกับความจ าเป็น 
         ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ยังไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้งาน 
         ๕. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 

โอกาส (Opportunity – O) 
 ๑. ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ด้าน
เงินค่าตอบแทนครู ค่าพัฒนาครู ค่าวัสดุการศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม(นม) 
 ๒. นโยบายของรัฐบาล/ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ที่สนับสนุนการจัดการศึกษา 

อุปสรรค (Threat – T) 
 1. ประชาชนไมเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ทางดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2.  สถานศึ กษายั ง ได้ รั บกา รสนั บสนุ น
งบประมาณไม่เพียงพอจากต้นสังกัด 
 3.  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีน้อย 
 4.  เด็ก เยาวชน ประชาชน ขาดความใส่ใจ
ในเรื่องการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 จากสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน และสภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผลการวิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) และจากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้ว จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์              
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ดังนี ้
 
๑.๑ วิสัยทัศน์  
 “การศึกษามีคุณภาพ ร่วมส่งเสริมการกีฬา รักษาศิลปะ วัฒนธรรม” 
 
๑.๒ พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ 
 ๔. ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
๑.๓ เป้าประสงค์ 
 

 

เป้าประสงค ์
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ปี 6๑-65 ปี 61 ปี 62 ปี 6๓ ปี 6๔ ปี 65 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ 1.ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมตามวยั 

๗0 9๕ 8๐ 85 90 95 95 

2.ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มี
น้ าหนัก สว่นสูงตามเกณฑ ์

70 
 

๑๐๐ 
 

80 85 95 ๑๐๐ 100 

3.จ านวนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่
มีการจัดท าหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๕ ศูนย ์ 5 ศูนย ์ 5 5 5 5 5 

4.จ านวนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ 

๔ ศูนย ์ 5 ศูนย ์ 5 5 5 5 5 

5.จ านวนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่
ได้รับการสนับสนุน สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ และ 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ และเพยีงพอต่อความ
ต้องการ 

๐ ศูนย ์ 5 ศูนย ์ 5 5 5 5 5 

2. ประชาชนในเขตพื้นที่ได
รับการศึกษาโดยเทาเทียม
กัน 

๑.ร้อยละของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนที่ได้รับการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6๐ 
 

๙0 
 

65 70 8๐ ๙๐ 90 

 ๒.จ านวนแหล่งเรยีนรู้ตาม
อัธยาศัย 
 

1๙ แห่ง ๒๐ แห่ง 5  ๕  ๕  ๕ 5 

 



๒๒ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

เป้าประสงค ์
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ปี 6๑-65 ปี 61 ปี 62 ปี 6๓ ปี 6๔ ปี 65 

3. สถานศึกษามี
กระบวนการบริหารจัดการที่
มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1.จ านวนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่
มีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย 

๐ ศูนย ์ 5 ศูนย ์ 5 5 5 5 5 

๒.จ านวนครูผู้ดูแลเด็กทุกคนมี
ความรู้ ความสามารถจัดการ
ศึกษาได้ตามมาตรฐาน 

8 คน ๘ คน ๘  ๘ ๘ ๘ 8 

๓.จ านวนครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

8 คน ๕ คน 2 2 1 - - 

๔.ร้อยละของผู้ปกครองและ
ชุมชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนใน
การจัดการศึกษา 

65 ๑๐๐ 7๕ 85 ๙๕ ๑๐๐ 100 

4. ประชาชนทุกกลุ่มมี
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันดา้น
ยาเสพติด 

๑.จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่
สนับสนุนการแขงขันกีฬา 

3 โครงการ ๒๐ 
โครงการ/
กิจกรรม 

5 5 5 ๕ 5 

๒.จ านวนสถานที่ออกก าลัง
กายครบทุกหมู่บ้าน 

6 หมู่บ้าน ๔ ๒ ๒ - - - 

5. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีจิตส านกึในการ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

๑.จ านวนกจิกรรมที่บ ารุงรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

5 โครงการ/
กิจกรรม 

๒๐
โครงการ/
กิจกรรม 

5 5 5 ๕ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมตามวัย 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
  เด็กนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมตามวัย หมายถึง เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย (ภาษา/กล้ามเนื้อมัดใหญ่/กล้ามเนื้อมัดเล็ก/การปรับตัว สังคม และ 
การช่วยเหลือตัวเอง) 
 3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ร้อยละ ๙๕ 
 5. วิธีการค านวณ : จ านวนเด็กนักเรียนที่มีพัฒนาการตามวัย x 100 
              จ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ร้อยละ ๗0 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ค านวณ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 
 1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
   เด็กนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ หมายถึง เด็กนักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูง        
ตามเกณฑ์อายุ 
 3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ร้อยละ ๑๐๐ 
 5. วิธีการค านวณ : จ านวนเด็กนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ x 100 
                   จ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ร้อยละ 70 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่                   
                                                                /ค านวณ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 



๒๔ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 1. ตัวชี้วัด : จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
   การจัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมตามความสนใจของผู้เรียน และมีความสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย 
 3. หน่วยวัด : จ านวน 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ๕ ศูนย์ 
 5. วิธีการค านวณ :  หาผลรวม 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  5 ศูนย์ 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /แจงนับ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 
 1. ตัวช้ีวัด : จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
   เกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ หมายถึง การด าเนินงาน กระบวนการ
และผลลัพธ์การจัดบริการที่ได้มาตรฐาน และน าผลการประเมินที่ยังไม่ได้มาตรฐาน มาประกอบการ
พัฒนา ให้เป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพที่ได้มาตรฐานต่อไป 
 3. หน่วยวัด : จ านวน 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ๔ ศูนย์ 
 5. วิธีการค านวณ :  หาผลรวม 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  5 ศูนย์ 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /แจงนับ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 
 
 

 
 



๒๕ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 1. ตัวชี้วัด : จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุน สื่อการเรียนการสอน วัสดุ และ
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
   ๒.๑ สื่อ การเรียนการสอน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิค
วิธีการ ซึ่งเป็นตัวกลางท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
   ๒.2 วัสดุ หมายถึง สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพได้ หรือ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
   ๒.3 ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น ตู้หรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ
นักเรียน เก้าอ้ีนักเรียน เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 
 3. หน่วยวัด : จ านวน 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ๐ ศูนย์ 
 5. วิธีการค านวณ :  หาผลรวม 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  5 ศูนย์ 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาฯ อบต.บ่อหิน  /แจงนับ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 
 1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
   เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หมายถึง เด็ก 
เยาวชน และประชาชน ได้พัฒนาตนเองที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ ทุกแหล่งเรียนรู้ ทั้งจาก
โรงเรียน บุคคล ครอบครัว หรือหน่วยงานอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตั้งแต่เกิดจนตาย 
 3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ร้อยละ ๙0 
 5. วิธีการค านวณ : จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต x 100 
                   จ านวนประชากรทั้งหมด 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ร้อยละ 6๐ 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาฯ อบต.บ่อหิน/ค านวณ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 
 
 
 



๒๖ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 1. ตัวช้ีวัด : จ านวนแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
   แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ จากการท างาน 
จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองตามอัธยาศัย 
 3. หน่วยวัด : จ านวน 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ๒๐ แหล่ง 
 5. วิธีการค านวณ : หาผลรวม 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  1๙ แหล่ง 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาฯ อบต.บ่อหนิ /แจงนับ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 1. ตัวชี้วัด : จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
   ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย หมายถึง การปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมพ้ืนที่ตัวอาคาร ถนนทางเข้า-ออก รั้วป้องกันอันตราย มุ้งลวด ประตูหน้าต่าง จ านวนห้องต่างๆ 
ภายในตัวอาคาร (ห้องเรียน ห้องพยาบาล ห้องส้วม ห้องอเนกประสงค์) พ้ืนที่ใช้สอย (พ้ืนที่ส าหรับ          
การนอน การเล่น การรับประทานอาหาร) 
 3. หน่วยวัด : จ านวน 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ๕ ศูนย์ 
 5. วิธีการค านวณ : หาผลรวม 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ๐ ศูนย ์
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองช่าง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /แจงนับ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

 
 
 



๒๗ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 1. ตัวช้ีวัด : จ านวนครูผู้ดูแลเด็กทุกคนมีความรู้ ความสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
   ครูผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้ ความสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน หมายถึง ครูที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ และด าเนินการ
วิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพคร ู
 3. หน่วยวัด : คน 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : 8 คน 
 5. วิธีการค านวณ :  หาผลรวม 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  8 คน 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /แจงนับ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 1. ตัวช้ีวัด : จ านวนครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
   ครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นไปตามเกณฑ์ หมายถึง อัตราส่วนเด็กปฐมวัยกับครูในแต่ละห้อง  
                                                                 10 : 1 คน 
 3. หน่วยวัด : คน 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ๕ คน 
 5. วิธีการค านวณ :  หาผลรวม 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ๘ คน 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /แจงนับ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
   ผู้ปกครองและชุมชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการศึกษา หมายถึง ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจ ให้การสนับสนุนงบประมาณ และเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้านการศึกษา 
 3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ร้อยละ ๑๐๐ 
 5. วิธีการค านวณ :  จ านวนผู้ปกครองและชุมชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการศึกษา x 100 
                        จ านวนผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนทั้งหมด 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :   ร้อยละ 65 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ค านวณ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 
 1. ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการแขงขันกีฬา 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
   โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการแขงขันกีฬา หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการออก
ก าลังกายหรือการเล่นกีฬาที่ใช้ทักษะกีฬาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษ 
และผู้ด้อยโอกาสได้ออกก าลังกาย และเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน เพ่ือมีสุขภาพดี และ
มีคุณภาพชีวิต  
 3. หน่วยวัด : จ านวน 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ๒๐ กิจกรรม/โครงการ 
 5. วิธีการค านวณ :  หาผลรวม 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  3 กิจกรรม/โครงการ 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาฯ อบต.บ่อหิน/แจงนับ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 

 



๒๙ 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 1. ตัวช้ีวัด : จ านวนสถานที่ออกก าลังกายครบทุกหมู่บ้าน 
 2. ขอบเขตความหมาย : 
     สถานที่ออกก าลังกาย หมายถึง สนามกีฬา ลานกีฬา หรือสวนสาธารณะ ที่ใช้เป็นสถานที่
ออกก าลังกายได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เช่น ใช้เล่นกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ  
 3. หน่วยวัด : จ านวน 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ๔ หมู่บ้าน 
 5. วิธีการค านวณ :  หาผลรวม 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  6 หมู่บ้าน 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาฯ อบต.บ่อหิน/แจงนับ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมที่บ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
            และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2. ขอบเขตความหมาย : 
   กิจกรรมที่บ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตส านึกของความเป็นคน
ท้องถิ่นจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิน่ อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 
 3. หน่วยวัด : จ านวน 
 4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 256๑ – 2565) : ๒๐ กิจกรรม/โครงการ 
 5. วิธีการค านวณ :  หาผลรวม 
 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  5 กิจกรรม/โครงการ 
 7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษาฯ อบต.บ่อหิน/แจงนับ 
 8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

 
 
 
   

 



๓๐ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

    บทท่ี 2  
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 

 
 ผลการจัดการศึกษา ขององค์การบริหารสวนต าบลบ่อหิน ในปีที่ผ่านมา ภายใต้แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕6๑ - ๒๕๖๔)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ               
ในเชิงปริมาณพบว่า การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีที่ได้บรรจุโครงการไว้              
ในแผน จ านวน 74 โครงการ สามารถด าเนินงานได้แลว้เสร็จ จ านวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.54 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารสวนต าบลบ่อหินไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนทั้งหมดเนื่องมาจากศักยภาพ
ทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานได้ทั้งหมด 
เมื่อเปรียบเทยีบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีที่มีจ านวนมากเกินไป และท าให้ประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนทั้งหมด แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาด้านการ
จัดการศึกษาได้พอสมควร ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนา 

การศึกษาสี่ปี  
(พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖๔) 

โครงการที่
น าเข้า

ข้อบัญญัติ  
ปี ๒๕61 

โครงการที่
ได้รับ

งบประมาณ
จากภายนอก 

โครงการ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
๑. ยุทธศาสตร์ ส่งเสรมิการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพได้
มาตรฐาน 

20 10 3 ๑3 65.๐0 

๒. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับครู 

12 4 - 4 33.33 

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
บริหารจดัการของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัดให้มีคณุภาพ 

21 ๘ - ๘ 38.09 

4. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมด้าน
การกีฬา นันทนาการ 

9 3 - 3 33.33 

5. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมด้าน
ศ าส นา  ศิ ลป ะ  วัฒนธ ร ร ม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 ๒ - 2 16.66 

รวม 74 2๗ 3 30 40.54 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 ๑. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  1.1 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมตามวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการอุดหนุน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กใน
ต าบลบ่อหินได้มี
โอกาสเขา้ร่วม
กิจกรรมเน่ืองในงาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

เด็กนักเรียนทุกคน 
ในต าบลบ่อหินได้ร่วม
กิจกรรมเน่ืองในงาน
วันเด็กแห่งชาต ิ
 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
ต.บ่อหิน จ านวน 5 
โรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณ
การจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติให้กบั
โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
ต.บ่อหิน จ านวน 5 
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์

เด็กนักเรียนกล้า
แสดงออกถึง
ความสามารถดา้น
ต่าง ๆ และเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

๒. โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา  

เด็กนักเรียนได้รับ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
 

จัดโครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์  
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

๓. โครงการแข่งขันทักษะ
ด้านวิชาการ 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการ  
ของเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

เด็กนักเรียนทุกคนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
มีการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
 

จัดโครงการแข่งขัน
ทักษะทางด้าน
วิชาการของเด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง ๕ ศูนย ์
จ านวน ๑ ครัง้/ปี 

เด็กนักเรียนมีความ 
สามารถทางด้าน
วิชาการเพิ่มขึ้น 

 

  1.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีภาวะโภชนาการ และสุขอนามัยเหมาะสมกับวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในพื้นที่
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้ เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่ดีมี
ประโยชน์ 

เด็กนักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีประโยชน์
ตามหลักโภชนาการ 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
ต.บ่อหิน จ านวน 5 
โรงเรียน 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ใหก้ับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ ต.บ่อหิน 
จ านวน 5 โรงเรียน 

เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับการดูแลภาวะ
โภชนาการที่
เหมาะสมตามวยั 

๒. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่ดีมี
ประโยชน์ 

เด็กนักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีประโยชน์
ตามหลักโภชนาการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์

จัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๕ ศูนย ์
 

เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับการดูแลภาวะ
โภชนาการที่
เหมาะสมตามวยั 

 
 



๓๒ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓. โครงการอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับโรงเรียนใน
พื้นที่ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม) 
อย่างทั่วถึง 

เด็กนักเรียนทุกคน 
ได้ดื่มนมเป็นประจ า
ทุกวัน  

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
ต.บ่อหิน จ านวน 5 
โรงเรียน 

จัดหาอาหารเสริม
(นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ ต.บ่อหิน 
จ านวน 5 โรงเรียน 
 

เด็กนักเรียนในต าบล
บ่อหินมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

๔. โครงการอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม) 
อย่างทั่วถึง 

เด็กนักเรียนทุกคน 
ได้ดื่มนมเป็นประจ า
ทุกวัน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์

จัดหาอาหารเสริม
(นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน ๕ 
ศูนย์ 
 

เด็กนักเรียนในต าบล
บ่อหินมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

๕. โครงการโภชนาการ
สมวัยส าหรับเด็กเล็ก 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้เร่ือง
โภชนาการอาหาร แก่
แม่ครัว ครู และ
ผู้ปกครอง  

แม่ครัว ครู และ
ผู้ปกครอง มีความรู้
เร่ืองการบริโภค
อาหารตามหลัก
โภชนาการ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่แม่ครัว ครู และ
ผู้ปกครอง ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง ๕ ศูนย ์
 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ตามหลัก
โภชนาการ 

๖. โครงการหนูน้อยฟันสวย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพฟัน
ที่แข็งแรง และมีสุข
นิสัยที่ดีในการแปรง
ฟัน 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ฟันที่แข็งแรง และมี
สุขนิสัยที่ดีในการ
แปรงฟัน 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
 

จัดกิจกรรมดูแล
สุขภาพชอ่งปากของ
เด็กนักเรียนทุกคนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์

นักเรียนมีสุขภาพฟัน
ที่แข็งแรง และมีสุข
นิสัยที่ดีในการแปรง
ฟัน 

๗. โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ์
ปราศจากโรค 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง สมบูรณ์
ปราศจากโรค 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ และการ
ป้องกันโรคต่าง ๆ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๕ ศูนย ์
 

นักเรียนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

 

  1.๔ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการพัฒนาทักษะ 
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

เพื่อจัดการฝึกอบรม
ให้ความรู้เรื่องการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

ครูทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี จัดฝึกอบให้ความรู้
เร่ืองการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 

ครูทุกคนมีความรู้
ความสามารถในการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

 
 



๓๓ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

  1.๔ กลยุทธ์ จัดหาและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
การเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์ 
การเรียนการสอน 
การสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์

สนับสนุนอุปกรณ์ 
การเรียนการสอน 
การสอนให้แก ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๕ ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 

๒. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีครุภัณฑ์ใช้
ปฏิบัติงานได้  
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
มีครุภัณฑ์เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๓ ศูนย ์

จัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น 
โต๊ะนักเรียน พร้อม
เก้าอี้ ใหก้ับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๓ ศูนย ์

เด็กนักเรียน และครู 
ไดร้ับความสะดวก 
และมีประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน 

 
 ๒. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
  2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการสนับสนุน 
การสอนศาสนาอิสลาม 
ภาคฟัรดูอีน หมู่ที่ ๓  
บ้านดุหุน 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนศาสนา
อิสลามให้แก่เยาวชน
ในต าบล 

เด็ก เยาวชน ได้
เรียนรู้หลักค าสอน
ศาสนาอิสลาม 

ปีการศึกษาละ 
๖๐,๐๐๐ บาท 

 

สนับสนุนค่าจ้างให้แก่
วิทยากร 
สอนศาสนาอิสลาม
และจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ในการเรียน
การสอนศาสนา
อิสลาม หมู่ที ่๓  
บ้านดุหุน 

เด็ก เยาวชน ได้
เรียนรู้หลักค าสอน
ศาสนาอิสลาม และ
วิธีปฏิบัติที่ถูกตอ้ง 

๒. โครงการสนับสนุน 
การสอนศาสนาอิสลาม 
ภาคฟัรดูอีน หมู่ที ๘  
บ้านโต๊ะบัน 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนศาสนา
อิสลามให้แก่เยาวชน
ในต าบล 

เด็ก เยาวชน ได้
เรียนรู้หลักค าสอน
ศาสนาอิสลาม 

ปีการศึกษาละ 
๒๕,๐๐๐ บาท 

 

สนับสนุนค่าจ้างให้แก่
วิทยากร 
สอนศาสนาอิสลาม
และจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ในการเรียน
การสอนศาสนา
อิสลาม หมู่ท ี๘  
บ้านโต๊ะบัน 

เด็ก เยาวชน ได้
เรียนรู้หลักค าสอน
ศาสนาอิสลาม และ
วิธีปฏิบัติที่ถูกตอ้ง 

๓. โครงการสนับสนุน 
การสอนศาสนาอิสลาม 
ภาคฟัรดูอีน หมู่ที่ ๙  
บ้านปากคลอง 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนศาสนา
อิสลามให้แก่เยาวชน
ในต าบล 

เด็ก เยาวชน ได้
เรียนรู้หลักค าสอน
ศาสนาอิสลาม 

ปีการศึกษาละ 
๒๔,๐๐๐ บาท 

 

สนับสนุนค่าจ้างให้แก่
วิทยากร 
สอนศาสนาอิสลาม
และจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ในการเรียน
การสอนศาสนา
อิสลาม หมู่ที ่๙  
บ้านปากคลอง 

เด็ก เยาวชน ได้
เรียนรู้หลักค าสอน
ศาสนาอิสลาม และ
วิธีปฏิบัติที่ถูกตอ้ง 

 



๓๔ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคณุภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๔. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนในต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้สภา
เด็กและเยาวชน
ต าบลบ่อหินเป็น 
แกนน าในการจัด
กิจกรรมและส่งเสริม
การเรียนรู้ในต าบล 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบ่อหิน 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบ่อหิน 
อย่างน้อย จ านวน ๑ 
โครงการ /ป ี

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบ่อหิน 
เพื่อไปด าเนิน 
การตามโครงการ 

สามารถส่งเสริมให้
สภาเด็กและเยาวชน
เป็นแกนน าในการจัด
กิจกรรมและส่งเสริม
การเรียนรู้ในต าบล 

 
  ๓) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้มีคุณภาพ 
  ๓.1 กลยุทธ์ พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ให้เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการปรับปรุงห้องน้ า 
อาคารเรียน และครุภัณฑ์ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
ห้องน้ า อาคารเรียน 
และครุภัณฑ์ที่ช ารุด 

ซ่อมแซม ห้องน้ า 
อาคารเรียน 
และครุภัณฑ์ที่ช ารุด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ห้องน้ า 
อาคารเรียน และ
ครุภัณฑ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ครุภัณฑ์ และอาคาร
เรียนที่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 

๒. โครงการจัดซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัวส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาวัสดุงาน
บ้านงานให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลบ่อหิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุงานบ้านงานครัว
ส าหรับท าความ
สะอาดอาคารเรียน
อย่างเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์

จัดหาวัสดุงานบา้น
งานครัว เช่น ไม้กวาด 
น้ ายาลา้งห้องน้ า 
ก้อนดับกลิ่น ฯลฯ 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน ๕ ศูนย ์
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุงานบ้านงานครัว
ส าหรับท าความ
สะอาดอาคารเรียน
อย่างเพียงพอ 

 
  ๓.๒ กลยุทธ์ พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการบริหารงานพัสด ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในสังกัด 

ครทูุกคนมีความรู้
ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติงานพัสดุ 

ครู และผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน ๘ คน ได้รับ

การฝึกอบรม 
อย่างน้อยคนละ ๑ 

โครงการ/
ปีงบประมาณ 

จัดส่งครูเข้ารับการ
ฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
น้อยคนละ ๑ 
โครงการ/
ปีงบประมาณ 

ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



๓๕ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ทีต้ั่งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒. โครงการผลิตส่ือและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ 
ครทูุกคนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ผลิตสื่อการเรียน 
การสอน 

ครทูุกคนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ผลิตสื่อการเรียน 
การสอน 

ครู และผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน ๘ คน ได้รับ

การฝึกอบรม 
อย่างน้อยคนละ ๑ 

โครงการ/
ปีงบประมาณ 

จัดส่งครทูุกคน
ฝึกอบรมการผลิตส่ือ
การเรียนการสอน
อย่างน้อยคนละ  
๑ โครงการ/
ปีงบประมาณ 

ครูสามารถใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้

 
  ๓.๓ กลยุทธ์ จัดหาบุคลากรครูและผู้รับผิดชอบงานการศึกษาให้เพียงพอกับความจ าเป็น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการจัดจ้างบุคลากร
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พรุจูด 

เพื่อให้บุคลากรครู
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน 

จัดจ้างครูให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุจูด  
จ านวน ๑ คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุจูด  

จ านวน ๑ คน 

จัดจ้างครูให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุจูด  
จ านวน ๑ คน 

มีครูเพียงพอและเกิด
ความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ 

๒. โครงการจัดจ้างบุคลากร
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หัวหิน 

เพื่อให้บุคลากรครู
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน 

จัดจ้างครูให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวหิน  
จ านวน ๑ คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวหิน  

จ านวน ๑ คน 

จัดจ้างครูให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวหิน  
จ านวน ๑ คน 

มีครูเพียงพอและเกิด
ความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ 

 
  ๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็ง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการจัดประชุม
ผู้ปกครอง 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างผู้ปกครอง  
ครู และนักเรียน 

ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมกันหาแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข 
และส่งเสรมิ
พัฒนาการของเด็ก
นักเรียน 

จ านวน ๒ ครั้ง/ปี
การศึกษา 

จัดประชุมผู้ปกครอง
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ 
ศูนย์ จ านวน ๒ ครั้ง/
ปีการศึกษา 
 

ระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาเป็น 
รูปธรรมขึ้น 

๒. โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
สถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

จ านวน ๒ ครั้ง/ปี จัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง ๕ ศูนย์ จ านวน ๒ 
ครั้ง/ปี 

ระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาเป็น 
รูปธรรมขึ้น 



๓๖ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

  4) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ 
 ๔.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทุกระดับ 
   

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการแข่งขันกีฬา 
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้าน 
ยาเสพติด อ าเภอสิเกา-
อ าเภอวังวิเศษ 

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
กีฬาและส่งเสริม
ความรัก สามัคคี 
ระหว่างผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการพนักงาน
ส่วนต าบล พนกังาน
จ้าง ประชาชนทัว่ไป
ในเขตอ าเภอสิเกา
และอ าเภอวังวิเศษ 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา 
ข้าราชการพนักงาน
ส่วนต าบล พนกังาน
จ้าง ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี จัดส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา 
ข้าราชการพนักงาน
ส่วนต าบล พนกังาน
จ้าง และประชาชน
ในเขตอ าเภอสิเกา
และอ าเภอวังวิเศษ
ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา 

๒. โครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด อบต. 
บ่อหินคัพ 

เพื่อจัดโครงการ
แข่งขันกีฬาภายใน
ต าบล ให้เยาวชน 
และประชาชนได้มี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรงและ
เกิดความรัก สามัคคี 

เยาวชน และ
ประชาชนใน 
ต าบลบ่อหินรู้จกัใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการ
เล่นกีฬา 

ประชาชนต าบล 
บ่อหิน ทั้ง 9 หมู่บา้น 
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
 

จัดโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 
อบต.บ่อหินคัพ 
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

เยาวชน และ
ประชาชนในต าบล มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และมีพลัง
ในการต่อต้านยาเสพ
ติด 

๓. โครงการสนับสนุน 
อุปกรณ์กีฬาให้แก ่
หมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุน 
อุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ใช้ในการออกก าลัง
กายอย่างเพยีงพอ
และทั่วถึง 

สนับสนุน 
อุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ใช้ในการออกก าลัง
กายใหก้ับประชาน  
หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ 

ประชาน  
หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับประชาน  
หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ 

ประชาชนในต าบล
ได้รับการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

 
 5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๕.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน บ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีจิตส านกึ
ในการอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน ๑ ครั้ง /ป ี จัดงานวันลอยกระทง 
ในเขตพื้นที่ต าบล 
บ่อหิน  
จ านวน ๑ ครั้ง /ป ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีจิตส านกึ
ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 



๓๗ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒. โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบสานประเพณ ี
วันสงกรานต์ และ
แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอาย ุ

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ 
และร่วมสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 

จ านวน ๑ ครั้ง /ป ี จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุ  
จ านวน ๑ ครั้ง /ป ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ 
และร่วมสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
 

 



๓๘ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 

บทท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ - ๒๕๖5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมตามวัย 
1.2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีภาวะโภชนาการและ
สุขอนามัยเหมาะสมกับวัย 
1.3 จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.4 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.5 จัดหาและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์การเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 
 

- กองการศึกษาฯ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 

2. การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับ 

2.๑ ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
2.๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

- กองการศึกษาฯ  
 

3. พัฒนาการบริหารจัดการ
ของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด ให้มีคุณภาพ 

3.1 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย ให้เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 
๓.2 พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
๓.3 จัดหาบุคลากรครูและผู้รับผิดชอบงาน
การศึกษาให้เพียงพอกับความจ าเป็น 
3.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน  
ให้มีความเข้มแข็ง 
 

- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

4. การส่งเสริมด้านการกีฬา 
นันทนาการ  

4.1 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ทุกระดับ 
4.2 สนับสนุนให้มีศูนย์กีฬา ลานกีฬา สนาม
กีฬา สถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของ
ประชาชน 
 

- กองการศึกษาฯ 
- กองช่าง 
 
   



๓๙ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5. การส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุน บ ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

- กองการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 

 



 

บทท่ี ๔ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ - 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ดังนี้ 
 

4.1 บัญชีสรุปรายการ / กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ /กลยทุธ ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวม 5 ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท ) 

1) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

            

    1.1 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะท่ีเหมาะสมตามวัย 

7 ๒15,๐๐๐ 7 ๒15,๐๐๐ 7 ๒15,๐๐๐ 8 315,๐๐๐ 7 ๒15,๐๐๐ 36 1,175,๐๐๐ 

    1.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีภาวะโภชนาการ และ
สุขอนามัยใหเ้หมาะสมกับวัย 

4 ๕,508,๐๐๐ 4 ๕,581,2๐๐ 4 ๕,654,4๐๐ 4 ๕,727,6๐๐ 4 ๕,800,8๐๐ ๒0 ๒8,272,๐๐๐ 

    1.3 กลยุทธ์ จัดท าและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๑ ๒๐,๐๐๐ 1 ๒๐,๐๐๐ 1 ๒๐,๐๐๐ 1 ๒๐,๐๐๐ 1 ๒๐,๐๐๐ 5 10๐,๐๐๐ 

    1.4 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 1๐,๐๐๐ 2 2๐,๐๐๐ ๒ ๒๐,๐๐๐ ๒ ๒๐,๐๐๐ ๒ ๒๐,๐๐๐ 9 9๐,๐๐๐ 



ยุทธศาสตร์ /กลยทุธ ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวม 5 ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท ) 

    1.5 กลยุทธ์ จัดหาและ
พัฒนา สื่อ อุปกรณ์การเรียน 
การสอนอย่างเพียงพอ 

2 ๒,289,๐๐๐ 7 ๒,661,9๐๐ 8 3,170,95๐ 7 ๒,680,๐๐๐ 7 ๒,689,๐5๐ 31 13,490,9๐๐ 

รวม 15 8,042,000 21 8,498,100 22 9,080,350 22 8,762,600 21 8,744,850 65 43,127,900 
2) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ระดับ 

      
 

 
  

  

    2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม
การศึกษาของประชาชนทุก
ระดับ 

7 500,๐๐๐ 7 500,๐๐๐ 7 500,๐๐๐ 7 500,๐๐๐ 7 500,๐๐๐ ๓๕ 2,500,๐๐๐ 

    2.2 กลยุทธ์ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตามอัธยาศัย 1 50,๐๐๐ - - - - - - - - 1 50,๐๐๐ 

รวม 8 ๕50,๐๐๐ 7 50๐,๐๐๐ 7 500,๐๐๐ 7 500,๐๐๐ 7 500,๐๐๐ 36 ๒,550,๐๐๐ 
3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
บริหารจัดการของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัด ให้มีคุณภาพ 

      
 

 
 

   

    3.1 กลยุทธ์ พัฒนาอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย ให้เอื้อต่อการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 

4 330,๐๐๐ 3 1,030,๐๐๐ 13 4,55๐,๐๐๐ 12 1,180,๐๐๐ 8 ๓,280,๐๐๐ 40 10,370,๐๐๐ 

    ๓.2 กลยุทธ์ พัฒนาครูให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2 4๐,๐๐๐ 2 4๐,๐๐๐ 2 4๐,๐๐๐ 2 4๐,๐๐๐ 2 4๐,๐๐๐ ๑0 ๒0๐,๐๐๐ 

    ๓.3 กลยุทธ์ จัดหาบุคลากร
ครูและผู้รับผิดชอบงาน
การศึกษาให้เพียงพอกับความ
จ าเป็น 

๒ 216,๐๐๐ ๒ 216,๐๐๐ 2 216,๐๐๐ 5 540,๐๐๐ 5 540,๐๐๐ 16 1,728,๐๐๐ 



ยุทธศาสตร์ /กลยทุธ ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวม 5 ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท ) 

    3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมความ
รว่มมือระหว่างผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง 

1 1๐,๐๐๐ ๒ ๒๐,๐๐๐ ๒ ๒๐,๐๐๐ ๒ ๒๐,๐๐๐ ๒ ๒๐,๐๐๐ 9 9๐,๐๐๐ 

รวม 9 596,๐๐๐ 9 ๑,306,๐๐๐ 19 4,826,๐๐๐ 21 ๑,780,๐๐๐ 17 3,880,๐๐๐ 75 12,388,๐๐๐ 
4) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมด้าน
การกีฬา นันทนาการ 

      
 

 
 

   

    4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทุก
ระดับ 

5 675,๐๐๐ 5 675,๐๐๐ 5 675,๐๐๐ 5 675,๐๐๐ 5 675,๐๐๐ 25 3,375,๐๐๐ 

    4.2 กลยุทธ์ สนับสนุนให้มี
ศูนย์กีฬา ลานกีฬา สนามกีฬา 
สถานท่ีออกก าลังกายและ
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจให้
เพียงพอแก่ความต้องการของ
ประชาชน 

2 1,700,๐๐0 2 50๐,๐๐0 ๔ 38,151,๐๐0 5 ๑,2๐๐,๐๐๐ 2 4๐๐,๐๐๐ ๑5 41,951,๐๐๐ 

รวม 7 845,๐๐๐ 7 ๑,17๕,๐๐๐ 9 38,826,๐๐๐ ๑0 1,875,๐๐๐ 7 1,๐75,๐๐๐ ๔0 4๕,326,๐๐๐ 
๕) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      
 

 
 

   

    ๕.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและ
สนับสนุน บ ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 83๐,๐๐0 9 83๐,๐๐0 ๑0 98๐,๐๐0 ๑0 1,480,๐๐0 9 83๐,๐๐0 47 ๔,95๐,๐๐๐ 

รวม 9 83๐,๐๐0 9 83๐,๐๐0 ๑0 98๐,๐๐0 ๑0 1,480,๐๐0 9 83๐,๐๐0 47 ๔,95๐,๐๐๐ 

 



4.๒ รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
 ๑) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมตามวัย 
 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กในต าบล
บ่อหินได้มโีอกาสเขา้
ร่วมกิจกรรมเนื่องใน
งานวันเด็กแห่งชาติ 

สนับสนุนงบประมาณการ
จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
จ านวน ๕ โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
๕ ศูนย ์

๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 เด็กในพ้ืนท่ี
ต าบลบ่อหินได้
ร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ
อย่างทั่วถึง 
 

กองการศึกษาฯ 
 

๒ โครงการแข่งขันกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ให้เด็กนักเรยีนมี
ความรู้ทักษะ 
การกีฬา และ 
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลบ่อหิน ปลีะ ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนมี
ความรู้ทักษะ 
การกีฬา และ 
มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการจดัการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการ 
ของเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์

จัดการแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลบ่อหิน ปีละ ๑ 
ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนมี
การพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการ 

กองการศึกษาฯ 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๔ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูร้่วมกับชุมชนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนของ
เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์

ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน 
โรงเรียน บ้าน วัด มัสยดิ 
ตามโอกาสต่าง ๆ  
 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนได้
ท ากิจกรรมการ
เรียนรูร้่วมกับ
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
 

๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านใน
สถานศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมให ้
เด็กนักเรยีนมีนิสยั
รักการอ่านตั้งแตเ่ล็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการรัก
การอ่านให้กับเด็กนักเรียน
ทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน ๕ ศูนย์ 

25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ เด็กนักเรยีน
ได้รับความรู้และ
มีนิสัยรักการ
อ่าน 

กองการศึกษาฯ 
 

๖ โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

เพื่อส่งเสริมให ้
นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ ์
ตรงนอกหอ้งเรียน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
เรียนรู้นอกนอกสถานท่ี
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๕ ศูนย ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีน
ได้รับความรูจ้าก 
ประสบการณ์
ตรง 

กองการศึกษาฯ 

๗ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยัท้องถิ่น
ไทยผ่านการเล่น 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัยครบ
ทั้ง ๔ ด้าน ผ่านการ
เล่น 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา 

- - - 100,000 - เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย
ครบทั้ง ๔ ด้าน 
ผ่านการเล่น 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 



 
 1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีภาวะโภชนาการ และสุขอนามัยเหมาะสมกับวัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๘ โครงการกิจรรมส่งเสริม
การเรยีนรู้ประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

เพื่อสนับสนุนให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดจัดท า
โครงการกิจรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน 

จัดท าโครงการกิจรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนได้
ท ากิจรรมการ
เรียนรู้ประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒15,๐๐๐ ๒15,๐๐๐ ๒15,๐๐๐ 315,๐๐๐ ๒15,๐๐๐   

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ในต าบลบ่อหินมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

จัดหาอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
จ านวน ๕ โรงเรียน 

2,92๐,๐๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 730 คน 
× 20 × 200) 

2,96๐,๐๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 740 คน 
× 20 × 200) 

๓,๐๐๐,๐๐0
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 750 คน 
× 20 × 200) 

๓,040,๐๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 760 คน 
× 20 × 200) 

๓,08๐,๐๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 770 คน 
× 20 × 200) 

เด็กนักเรยีน
ต าบลบ่อหิน  
มีสุขภาพอนามยั
ที่แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ในต าบลบ่อหินมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

จัดหาอาหารกลางวันให้กับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๕ ศูนย ์

๘33,๐๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 170 คน 
× 20 × 245) 

๘42,8๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 172 คน 
× 20 × 245 ) 

๘52,6๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 174 คน 
× 20 × 245 ) 

862,4๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 176 คน 
× 20 × 245 ) 

872,2๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 178 คน 
× 20 × 245 ) 

เด็กนักเรยีน
ต าบลบ่อหิน  
มีสุขภาพอนามยั
ที่แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 



 
 1.๓ กลยุทธ์ จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๓ โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) ส าหรับโรงเรยีนใน
พื้นที่ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ในต าบลบ่อหินมี
สุขภาพร่างกายที ่
สมบูรโณ์ แข็งแรง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นท่ี  
จ านวน ๕ โรงเรียน 

๑,423,5๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 730 คน 
× 7.5 × 260) 

๑,443,๐๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 740 คน 
× 7.5 × 260) 

๑,462,5๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 750 คน 
× 7.5 × 260) 

๑,482,๐๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 760 คน 
× 7.5 × 260) 

๑,501,5๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 770 คน 
× 7.5 × 260) 

เด็กนักเรยีน
ต าบลบ่อหิน มี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง  

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ในต าบลบ่อหินมี
สุขภาพร่างกายที ่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๕ ศูนย ์

๓31,5๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 170 คน 
× 7.5 × 260) 

๓35,4๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 172 คน 
× 7.5 × 260) 

๓39,3๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 174 คน 
× 7.5 × 260) 

๓43,2๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 176 คน 
× 7.5 × 260) 

๓47,1๐0 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 178 คน 
× 7.5 × 260) 

เด็กนักเรยีน
ต าบลบ่อหิน  
มีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง  

กองการศึกษาฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,508,๐๐๐ 5,581,2๐๐ 5,654,4๐๐ 5,727,6๐๐ 5,800,8๐๐   

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา 

เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ได้ตาม
ความต้องการ 
 

ปรับปรุงหลักสูตรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๕ 
ศูนย์  
 

๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ผู้เรยีนไดร้ับ
ประสบการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0   



 1.๔ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมใหค้รูทุกคน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย์ มีความ
พร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็น
ปัจจุบัน และแกไ้ข
ปัญหาการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดกิจกรรมนิเทศ และ
ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ ครูทุกคนมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อประเมินคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.บ่อหิน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต. 
บ่อหิน 
 

- 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ บุคลกรในสังกัด
มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ๒0,๐๐๐ ๒0,๐๐๐ ๒0,๐๐๐   



 1.๕ กลยุทธ์ จัดหาและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการสนับสนุนคา่
จัดการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน 
การสอนการสอน  
สื่อการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็กเล็ก ให้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์

สนับสนุนค่าอุปกรณ์
การเรยีนการสอน 
การสอน สื่อการเรยีน
การสอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กเล็ก 
ให้แก ่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๕ ศูนย ์

289,000  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต.  
(จ านวน 170 คน 
× 1,700 บาท) 

292,400  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 172 คน 
× 1,700 บาท) 

295,800  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 174 คน × 

1,700 บาท) 

299,200  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 176 คน 
× 1,700 บาท) 

302,6๐0 
กรมส่งเสรมิฯ 

งบ อบต. 
(จ านวน 178 คน 
× 1,700 บาท) 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มอีุปกรณ์
การเรยีนการ
สอนการสอน 
สื่อการเรียน 
การสอน  
วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก  
 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีครุภณัฑ์ใช้
ปฏิบัติงานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อครภุัณฑ์ เช่น ตู้
เหล็กเก็บเอกสาร ช้ัน
วางรองเท้า  
ที่แขวนแก้วน้ า ช้ันวาง
ของอเนกประสงค์ 
คูลเลอร์น้ าดืม่ ฯลฯ 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน ๕ ศูนย ์

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีครุภณฑ์ที่
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการสนับสนุนเครื่อง
เล่นสนามกลางแจ้งให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีเครื่องเล่น
สนามอย่างเพียงพอใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนเครื่องเล่น
สนามให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
จ านวน ๕ ศูนย ์

๒,๐๐๐,๐๐0 ๒,๐๐๐,๐๐0 ๒,๐๐๐,๐๐0 ๒,๐๐๐,๐๐0 ๒,๐๐๐,๐๐0 มีเครื่องเล่น
สนามอย่าง
เพียงพอในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๔ โครงการสนับสนุน
หนังสือเรียนให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พืน้ท่ี 

เพื่อสนับสนุน
หนังสือเรียนและลด
ภาระคา่ใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองนักเรยีน
ในเรื่องหนังสือเรียน 

สนับสนุนหนังสือเรียน
ให้แก ่
เด็กนักเรยีน (อายุ ๓- ๕ ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๕ ศูนย์  
 

-  30,000  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 150 คน 

× 200 บาท) 

31,000  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 155 คน 

× 200 บาท) 

32,000  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 160 คน 

× 200 บาท) 

33,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

งบ อบต. 
(จ านวน 165 คน 

× 200 บาท) 

เด็กนักเรยีนมี
หนังสือเรียน
อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พืน้ท่ี 

เพื่อสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน
และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองนักเรยีน
ในเรื่องอุปกรณ ์
การเรยีน 
 

สนับสนุนอุปกรณ์การเรยีน
ให้แก ่เด็กนักเรียน  
(อายุ ๓- ๕ ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๕ ศูนย ์

- 30,000  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 150 คน 

× 200 บาท) 
 

31,000  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 155 คน 

× 200 บาท) 

32,000  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 160 คน 

× 200 บาท) 

33,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

งบ อบต. 
(จ านวน 165 คน 

× 200 บาท) 

เด็กนักเรยีนมี
อุปกรณ์การ
เรียนอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

๖ โครงการสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรยีนให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พืน้ท่ี 

เพื่อสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรยีน
และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองนักเรยีน
ในเรื่องหนังสือเรียน 
 

สนับสนุนเครื่องแบบ
นักเรียนให้แก ่เด็กนักเรียน  
(อายุ ๓- ๕ ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๕ ศูนย ์

-  45,000  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 150 คน 

× 300 บาท) 

46,500 
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 155 คน 

× 300 บาท) 

48,000  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 160 คน 

× 300 บาท) 

49,500  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 165 คน 

× 300 บาท) 

เด็กนักเรยีนมี
เครื่องแบบ
นักเรียนและลด
ภาระคา่ใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง
นักเรียน 

กองการศึกษาฯ 



 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๗ โครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พืน้ท่ี 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
นักเรียนท ากิจกรรม
เพิ่มทักษะ วิชาการ 

สนับสนุนการท ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
ให้แก ่เด็กนักเรียน 
(อายุ ๓- ๕ ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๕ ศูนย ์
 

- 64,500  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 150 คน 

× 430 บาท) 

66,650  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 155 คน 

× 430 บาท) 

68,800  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 160 คน 

× 430 บาท) 

70,950  
กรมส่งเสรมิฯ  

งบ อบต. 
(จ านวน 165 คน 
× 430 บาท) 

เด็กนักเรยีนมี
ทักษะความรู้
ความสามารถ
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

๘ โครงการห้องเรียน
อัจฉริยะ 

เพื่อใหม้ีห้องเรียนที่
มีวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
อ านวยความสะดวก
แก่นักเรียนและ
ครูผูส้อน 
 

ติดตั้งสื่อ เทคโนโลยีที่ใช้ใน
การเรยีนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
๑ ศูนย ์

- - 500,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมสีื่อและ
เทคโนโลยีที่ได้
มาตรฐานและ
ทันสมัย 

กองการศึกษาฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,289,000 ๒,661,9๐๐ 3,170,95๐ ๒,680,๐๐๐ ๒,689,๐5๐   



 ๒) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
 2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการส่งเสริมการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรยีนด้อย
โอกาส 

เพื่อเพ่ิมช่องทางและ
โอกาสทางการ
ศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ่อหิน 

สนับสนุนเงินทุนการศึกษา 
ให้กับนักเรียนเรียนดีแต่
ยากจนต าบลบ่อหิน 
จ านวน ๕๐ คน 

๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 เด็ก เยาวชน ที่
เรียนดีแต่
ยากจน ในเขต
พื้นที่ได้มีโอกาส
ทางการศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
การศึกษาให้กับผูไ้ม่
มีโอกาสศึกษาภาค
ปกติไดม้ีโอกาส
ศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 

ส่งเสริมผูด้้อยโอกาส
ทางการศึกษาตาบลบ่อหิน
ให้ได้รับการศึกษาในระดับ
ที่สูงข้ึน 

๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ผู้ไมม่ีโอกาส
ศึกษาภาคปกติ
ได้มโีอกาสศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น 
 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการสนับสนุน 
การสอนศาสนาอิสลาม
ภาคฟัรดูอีน  

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ศาสนาอิสลามให้แก่
เยาวชนในต าบล 
 

อุดหนุนกิจการศานาให้แก่
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรม บ้านดุหุน
หมู่ที่ ๓,  บ้านโตะ๊บัน  
หมู่ที ๘ และ 
บ้านปากคลอง หมู่ที่ ๙  
 

11๐,๐๐0 11๐,๐๐0 11๐,๐๐0 11๐,๐๐0 11๐,๐๐0 เด็ก เยาวชน ได้
เรียนรูห้ลักค า
สอนศาสนา
อิสลาม และวิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

กองการศึกษาฯ 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๔ โครงการศึกษาทางไกล เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการเรียนการ
สอนให้แก่นักเรียน 

สนับสนุนโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาให้กับโรงเรียน 
บ้านพรุจูดเพื่อส่งเสริม
การศึกษา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐0 โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลบ่อ
หิน มีอุปกรณ์
การเรยีนที่
เพียงพอและ
ทันสมัย 
 

กองการศึกษาฯ
ส านักงานปลัดฯ  

 

๕ โครงการสนับสนุนคร ู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สอนกีฬาไทย กีฬา
พืน้บ้าน  

เพื่อสนับสนุนครูให้
เพียงพอต่อการสอน
กีฬาไทย กีฬา
พืน้บ้าน  

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดจ้างครูให้เพียงพอ
ต่อการสอนกีฬาไทย กีฬา
พืน้บ้าน  
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ โรงเรียนในเขต
พืน้ที่ต าบล 
บ่อหิน มีจ านวน
ครูที่เพียงพอใน
การสอน  
 

กองการศึกษาฯ
ส านักงานปลัดฯ  

 

๖ โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้แก่โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลบ่อหินท่ีขาด
แคลน 

เพื่อสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน
การสอนให้แก่
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ่อหินท่ีขาด
แคลน 
 

สนับสนุนอุปกรณ์การเรยีน
การสอนให้แก่โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี จ านวน ๕ 
โรงเรียน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โรงเรียนในเขต
พืน้ที่ต าบล 
บ่อหิน มอีุปกรณ์
การสอนที่
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 



 
 2.๒ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๗ โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนในต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้สภา
เด็กและเยาวชน
ต าบลบ่อหินเป็น
แกนน าในการจัด
กิจกรรมและส่งเสริม
การเรยีนรู้ในต าบล 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
สภาเด็กและเยาวชนต าบล
บ่อหิน เพื่อไปด าเนิน 
การตามโครงการ  

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

งบ พมจ.ตรัง 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

งบ พมจ.ตรัง 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

งบ พมจ.ตรัง 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

งบ พมจ.ตรัง 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

งบ พมจ.ตรัง 

สามารถส่งเสริม
ให้สภาเด็กและ
เยาวชนเป็นแกน
น าในการจัด
กิจกรรมและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในต าบล 
 

ส านักงานปลัดฯ  
กองการศึกษาฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50๐,๐๐0 50๐,๐๐0 50๐,๐๐0 50๐,๐๐0 50๐,๐๐0   

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้
ชุมชน 

เพื่อจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ชุมชนต าบล
บ่อหิน 

จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชนต าบลบ่อหิน 
จ านวน ๑ ศูนย ์

๕๐,๐๐๐ - - - - เด็ก เยาวชน ที่
เรียนดีแต่
ยากจน ในเขต
พื้นที่ได้มีโอกาส
ทางการศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5๐,๐๐0 - - - -   



  ๓) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้มีคุณภาพ 
 ๓.1 กลยุทธ์ พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ให้เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการก่อสร้าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียนได้มี
สถานศึกษาเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้า
สู่วัยเรยีน 

ก่อสร้างอาคารเรียน
จ านวน ๑ หลัง  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
กรมส่งเสรมิฯ 

งบ อบต. 

- - เด็กก่อนวัยเรยีน
ได้มสีถานศึกษา
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่
วัยเรียน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

๒ โครงการก่อสร้าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียนได้มี
สถานศึกษาเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้า
สู่วัยเรยีน 

ก่อสร้างอาคารเรียน
จ านวน ๑ หลัง  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- - - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
กรมส่งเสรมิฯ 

งบ อบต. 

เด็กก่อนวัยเรยีน
ได้มสีถานศึกษา
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่
วัยเรียน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

๓ โครงการก่อสร้างรั้ว
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดุหุน หมู่ท่ี 3 

เพื่อป้องกันอันตราย
ให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดหุุน 

- - 200,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรีั้วที่ได้
มาตรฐาน และมี
ความปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 
 

๔ โครงการก่อสร้างรั้ว
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไสต้นวา  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันอันตราย
ให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไสต้นวา 

- - - 200,000 - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรีั้วที่ได้
มาตรฐาน และมี
ความปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๕ โครงการก่อสร้างรั้ว
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันอันตราย
ให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั้วและป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นไร่ออก 

- - 200,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรีั้วที่ได้
มาตรฐาน มั่นคง
และมีความ
ปลอดภัย 
 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 
 

๖ โครงการปรับปรุงห้องน้ า 
อาคารเรยีน และครุภณัฑ์ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม ห้องน้ า 
อาคารเรยีน 
และครภุณัฑ์ที่ช ารุด 

ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ า 
อาคารเรยีน และครุภณัฑ์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก มีครุภณัฑ์ 
และอาคารเรยีน
ที่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 
 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 
 

๗ โครงการจดัซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัวส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาวัสดุงาน
บ้านงานให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลบ่อหิน  
 

จัดหาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น ไม้กวาด น้ ายา
ล้างห้องน้ า ก้อนดับกลิ่น 
ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน ๕ ศูนย์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวสัดุงาน
บ้านงานครัว
ส าหรับท าความ
สะอาดอาคาร
เรียนอย่าง
เพียงพอ 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๘ โครงการต่อเติมกันสาด
บริเวณหน้าอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหัวหิน บ้านไร่ออก
และบ้านพรจุูด 

เพื่อต่อเติมกันสาด
ส าหรับบังแดดและ
ฝนหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหัวหิน
บ้านไร่ออกและบ้าน
พรุจูด 

จัดท ากันสาด ขนาด  
๔.00 เมตร ยาว 12.00 
เมตร (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

มีกันสาดส าหรับ
บังแดดและฝน
หน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
บ้านหัวหิน  
บ้านไร่ออกและ
บ้านพรุจูด 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 
 

๙ โครงการก่อสร้างเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
จัดการเรียนการ
สอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

จัดหาเสาธงให้แก ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหัวหิน,บ้านพรุจดู, 
บ้านดุหุน 

- - - 20,000 
 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 
 

๑๐ โครงการจดัท าอ่างล้างมือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กรู้จัก
ล้างมือและมีอ่างล้าง
มือท่ีถูกสุขลักษณะ  
 

จัดท าอ่างล้างมือให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๕ 
ศูนย์ 

- - - ๘๐,๐๐๐ - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอ่างลา้งมือ
ที่ถูกสุขลักษณะ 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 
 

๑๑ โครงการติดตั้งมุ้งลวด
ภายในอาคารเรียน 

เพื่อป้องกันพาหะน า
โรค เช่น ยุง แมลง
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ้างเหมาจดัท ามุ้งลวด
ภายในอาคารเรียน ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์

- - 300,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรการ
ป้องกันด้าน
สุขอนามัย 
 

กองการศึกษาฯ 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑๒ โครงการติดตั้งเหล็ก 
ดัดภายในอาคารเรียน 

เพื่อเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยให้กับเด็ก
นักเรียน และอาคาร
สถานท่ี 

จ้างเหมาจดัท าเหล็กดัด
ภายในอาคารเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไส
ต้นวา,บ้านดุหุน และบ้าน
หัวหิน 

- - 200,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรการ
ป้องกันภัย 

กองการศึกษาฯ 
 

๑๓ โครงการจดัท าสนามหญ้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไส
ต้นวา 

เพื่อจัดท าสนาม
หญ้าบรเิวณหน้า
ศูนย์พัฒาเด็กเล็ก
บ้านไสต้นวาให้มี
ความสวยงาม 

จัดท าสนามหญ้า จ านวน 
๑ แห่ง 

- - - ๕๐,๐๐๐ - สนามหญ้าหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
สวยงามและใช้
ท ากิจกรรม
กลางแจ้งของ
เด็กนักเรยีน 

กองการศึกษาฯ 
 

๑๔ โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น  

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการ  
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ ของเด็ก 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
และจัดซื้ออุปกรณส์นาม
เด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไสต้นวา 

- - 1๗๐,๐๐๐ - - เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการทุก
ด้านเหมาะสม
ตามวัย 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

๑๕ โครงการจดัท าที่พักรอรับ
เด็กส าหรับผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

เพื่อจัดท าที่พัก
ส าหรับใหผู้้ปกครอง
รอรับเด็กนกัเรียน  
 

จัดท าที่พักรอรับเด็ก
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน ๕ ศูนย์ 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีที่พัก
ส าหรับให้
ผู้ปกครองรอรับ
เด็กนักเรยีน  

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

๑๖ โครงการจดัท าป้ายบอก
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร  

จัดท าป้ายบอกทางไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๕ ศูนย ์ 

- - - 50,๐๐๐ - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีป้ายบอก
เส้นทางที่ชัดเจน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑๗ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวหิน 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ บริเวณของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงถนนทางเข้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหัวหิน 

- - - - 
 

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีถนน
ทางเข้าที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

๑๘ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไร่ออก 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ บริเวณของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านไร่ออก 

 - - 50,000 
 

- เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการทุก
ด้านเหมาะสม
ตามวัย 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

๑๙ โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดทั้งภายในและภายนอก
อาคารเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยให้กับเด็ก
นักเรียนและอาคาร
เรียน 

นักเรียน ครู รวมทั้ง
อาคารสถานท่ีได้รบัการ
ป้องกันภัยต่าง ๆ 

- - 300,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรีะบบ
ป้องกันภัยทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

๒๐ โครงการปรับปรุง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านพรุจูด 
 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน ๑ ศูนย ์

- - - ๑00,000 - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตฐาน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

๒๑ โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านดุหุน 
 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน ๑ ศูนย ์

๑00,000 - - - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตฐาน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

๒๒ โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านไสต้นวา 
 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน ๑ ศูนย ์

- - - - ๑00,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตฐาน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๒๓ โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านไร่ออก 
 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน ๑ ศูนย ์

- - - ๑00,000 - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตฐาน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

๒๔ โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหัวหิน 
 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน ๑ ศูนย ์

- - - - ๑00,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตฐาน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

๒๕ โครงการต่อเติมหลังคา
ทางเชื่อมระหว่างอาคาร
เรียน 

เพื่อสร้างหลังคาทาง
เชื่อมทางเชื่อมกัน
แดดและฝนระหว่าง
อาคารเรยีน 

จัดท าหลังคาทางเชื่อม 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรูจูด,บ้านไร่ออก, 
บ้านไสต้นวา 

- - 200,000 200,000 
 

200,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคาร
เรียนที่อยู่ใส
ภาพที่สมบรูณ ์
 

กองการศึกษาฯ 
 

๒๖ โครงการก่อสร้าง 
ปรับถมพื้นท่ีก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๖ 

เพื่อปรับถมพื้นท่ีใน
การก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ ๖ 

ปรับถมพื้นท่ีเพื่อใช้ใน
การก่อสร้างอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

- 800,000 - - - สถานท่ีมีความ
พร้อมในการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้มาตรฐาน
ตามที่กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ก าหนด 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 



 
 ๓.๒ กลยุทธ์ พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๒๗ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
พืน้ท่ีก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใน
การก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ ๓ 

ปรับปรุงพื้นที่เพ่ือใช้ใน
การก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

- - 100,000 - - สถานท่ีมีความ
พร้อมในการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้มาตรฐาน
ตามที่กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ก าหนด 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 330,๐๐0 ๑,03๐,๐๐0 4,55๐,๐๐0 ๑,18๐,๐๐0 ๓,28๐,๐๐0   

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ 
บุคลากรครูในสังกัด 

จัดส่งครเูข้ารับการ
ฝึกอบรมการจัดท าวิจยั
ในช้ันเรียน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ครูมีความรู้
ความสามารถ 
ในการจัดท าวิจัย
ในช้ันเรียน 
 

กองการศึกษาฯ 
 



 
 ๓.๓ กลยุทธ์ จัดหาบุคลากรครูและผู้รับผิดชอบงานการศึกษาให้เพียงพอกับความจ าเป็น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๒ โครงการผลติสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให ้
ครูทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ผลิตสื่อการเรียน 
การสอนและการจัด
ประสบการเรียนรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ/จดัส่งครู
ฝึกอบรมการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

2๐,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

ครูมีความรู้
ความเข้าใจใน
การผลิตสื่อการ
เรียน 
การสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4๐,๐๐0 4๐,๐๐0 4๐,๐๐0 4๐,๐๐0 4๐,๐๐0   

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการจดัจ้างบุคลากร
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุจูด 

เพื่อให้บุคลากรครู
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรยีน 

เพื่อจัดจ้างครูให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านพรุจูด จ านวน ๑ คน 

1๐๘,๐๐0 1๐๘,๐๐0 1๐๘,๐๐0 1๐๘,๐๐0 1๐๘,๐๐0 มีครูเพียงพอ
และเกดิความ
คล่องตัวในการ
บริหารจดัการ 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการจดัจ้างบุคลากร
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวหิน 

เพื่อให้บุคลากรครู
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรยีน 

เพื่อจัดจ้างครูให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหัวหิน จ านวน ๑ คน 

1๐๘,๐๐0 1๐๘,๐๐0 1๐๘,๐๐0 1๐๘,๐๐0 1๐๘,๐๐0 มีครูเพียงพอ
และเกดิความ
คล่องตัวในการ
บริหารจดัการ 

กองการศึกษาฯ 



 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๓ โครงการจดัจ้างบุคลากร
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไสต้นวา 

เพื่อให้บุคลากรครู
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรยีน 

เพื่อจัดจ้างครูให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไสต้นวา จ านวน ๑ คน 

- - - 1๐๘,๐๐0 1๐๘,๐๐0 มีครูเพียงพอ
และเกดิความ
คล่องตัวในการ
บริหารจดัการ 
 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการจดัจ้างบุคลากร
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดุหุน 

เพื่อให้บุคลากรครู
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรยีน 

เพื่อจัดจ้างครูให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านดุหุน จ านวน ๑ คน 

- - - 1๐๘,๐๐0 1๐๘,๐๐0 มีครูเพียงพอ
และเกดิความ
คล่องตัวในการ
บริหารจดัการ 
 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการจดัจ้างบุคลากร
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไร่ออก 

เพื่อให้บุคลากรครู
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรยีน 

เพื่อจัดจ้างครูให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านไร่ออก จ านวน ๑ 
คน 

- - - 1๐๘,๐๐0 1๐๘,๐๐0 มีครูเพียงพอ
และเกดิความ
คล่องตัวในการ
บริหารจดัการ 
 

กองการศึกษาฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒16,๐๐0 ๒16,๐๐0 ๒16,๐๐0 54๐,๐๐0 54๐,๐๐0   



 ๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการจดัประชุม
คณะกรรมการบรหิารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
สถานศึกษา 

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง ๕ ศูนย์ จ านวน ๒ 
ครั้ง/ป ี

๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐0 คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กให้
ความร่วมมือใน
การพัฒนา
สถานศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการจดัประชุม
คณะกรรมการการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
การศึกษาของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของต าบล 

จัดประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
จ านวน ๒ ครั้ง/ป ี

- ๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐0 คณะกรรมการ
การศึกษาของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อ
หินมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการ
จัดการศึกษา
ของต าบล 

กองการศึกษาฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0 ๒๐,๐๐0   



 4) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ 
 ๔.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทุกระดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด อบต. 
บ่อหินคัพ 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน เยาวชน
และประชาชนรู้จัก
การออกก าลังกาย 
ห่างไกลยาเสพติด มี
ความรักสามัคคี 
และมสีุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์ 
แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน ปีละ 1 ครั้ง 

45๐,๐๐0 45๐,๐๐0 45๐,๐๐0 45๐,๐๐0 45๐,๐๐0 นักเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนรู้จัก
การออกก าลัง
กาย ห่างไกลยา
เสพติด มีความ
รักสามคัคี และ
มีสุขภาพ
ร่างกายที่
สมบูรณ์ 
แข็งแรง 
 
 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการสนับสนุน 
อุปกรณ์กีฬาให้แก ่
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลได้มีอุปกรณ์
กีฬาส าหรับใช้ใน
การออกก าลังกาย
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ให้กับประชาน หมู่ที ่๑ - 
หมู่ที่ ๙ 

๗๐,๐๐0 ๗๐,๐๐0 ๗๐,๐๐0 ๗๐,๐๐0 ๗๐,๐๐0 ประชาชนใน
ต าบลได้มี
อุปกรณ์กีฬา
ส าหรับใช้ในการ
ออกก าลังกาย
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 
 
 

กองการศึกษาฯ 



 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๓ โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายในชุมชน (แอโร
บิค )หมู่ที่ ๑ - ๙ 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายในชุมชน 
(แอโรบิค) 

จัดกิจกรรมการเต้น 
แอโรบิคให้กับประชาน  

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนใน
ต าบลมสีุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 
 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการฝึกอบรมกีฬา
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ในต าบล
รู้จักใช้เวลา  
ว่างให้เกิดประโยชน์  
ด้วยการเล่นกีฬา 

จัดฝึกอบรมทักษะการ
เล่นกีฬาให้กับเด็กและ
เยาวชน ในต าบลบ่อหิน 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  
ด้วยการเล่นกีฬา
เพื่อห่างไกลยา
เสพติด 
 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการส่งเสริมเยาวชน
ในด้านการกีฬา (To Be 
Number One) 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนไดม้ีการออก
ก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การเข้าร่วมกิจกรรม  To 
Be Number One 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนไดม้ีการ
ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
 

ส านักงานปลัดฯ 
กองการศึกษาฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 675,๐๐0 675,๐๐0 675,๐๐0 675,๐๐0 675,๐๐0   



 ๔.๒ กลยุทธ์ สนับสนุนให้มีศูนย์กีฬา ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

1 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬามวย หมู่ที่ ๘, ๙ 

เพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้ถึงกฎ กติกา
มารยาทของกีฬา
มวย 

เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
สนามกีฬามวย ขนาด 
5.70 x 5.70  
(ตามแบบ กกท.) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้
เรียนรู้ถึงกฎ 
กติกา มารยาท 
ของกีฬามวย 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 

2 โครงการจดัตั้งศูนย์กีฬา
ประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ - ๙ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดตั้งศูนย์กีฬา  
ประชาชน  
ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐0,๐๐0 ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการ
ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

กองการศึกษาฯ 
 

3 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
ลานกีฬา หมู่ที่ ๙ 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

ก่อสร้างรั้วรอบลานกีฬา  
หมู่ที่ ๙ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการ
ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 

4 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

ก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที ่๔ 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนใน
หมู่บ้านได ้
การออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 

5 โครงการจดัซื้อเครื่องออก
ก าลังกายสนาม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

สนับสนุนเครื่องออก
ก าลังกายสนาม 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนใน
หมู่บ้านได ้
การออกก าลัง
กายอย่าง
สม่ าเสมอ 

กองการศึกษาฯ 
 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

6 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

ก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการ
ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 

7 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ 

- 4๐๐,๐๐๐ - - - ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการ
ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 

8 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ฟุตซอล หมู่ที่ ๕ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ
และมลีานกีฬาที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 

- - 2,751,000 - - ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการ
ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ
และมลีานกีฬาที่
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 

9 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล หมู่ที่ ๒ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

ก่อสร้างลานกีฬาฟตุบอล 
แบบปูหญ้า ขนาด 
73.00 × 120.00 ม. 

1,600,000 - - - - ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการ
ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 



 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

10 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

ก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการ
ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 

11 โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล ลู่ ลานกรีฑา วสัดุ
สังเคราะห์ โรงเรียนสิเกา
ประชาผดุงวิทย์ 

เพื่อปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลให้ได้
มาตรฐานและ
ส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดม้ีการ
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - 35,000,000 - - ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลให้ได้
มาตรฐานและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการ
ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,700,๐๐0 50๐,๐๐0 38,151,๐๐0 1,๒0๐,๐๐0 40๐,๐๐0   



 5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๕.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน บ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบศาสนกิจ
ของประชาชน ณ 
ส านักสงฆ์ และ
มัสยดิ 

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ในเขตพืน้ที่อบต.
บ่อหิน  

๘๐,๐๐0 ๘๐,๐๐0 ๘๐,๐๐0 ๘๐,๐๐0 8๐,๐๐0 ประชาชนมี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีวันสารท
เดือนสิบ 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษป์ระเพณี
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อจัดประเพณีวันสารท
เดือนสิบให้แก่ประชาชน 
หมู่ที่ ๑, ๒ ,๔, ๖, และ 
๗ 

๖๐,๐๐0 ๖๐,๐๐0 ๖๐,๐๐0 ๖๐,๐๐0 ๖๐,๐๐0 ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอดให้
คงอยู่สืบไป 
 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการจดังานประเพณี
วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบสานประเพณ ี
วันสงกรานต์ และ
แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผูสู้งอาย ุ

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอาย ุปีละ ๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้
ตระหนักถึง
คุณค่าของ
ผู้สูงอาย ุและ
ร่วมสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต ์
 

ส านักงานปลัดฯ 
กองการศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๔ โครงการจดังานประเพณี
วันลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

จัดงานวันลอยกระทง ใน
เขตพื้นท่ีต าบลบ่อหิน ปี
ละ ๑ ครั้ง 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลได้มีการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษป์ระเพณี
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

๓๐,๐๐0 ๓๐,๐๐0 ๓๐,๐๐0 ๓๐,๐๐0 ๓๐,๐๐0 ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์และ
สืบทอดตลอดไป 
 

กองการศึกษาฯ 
 

๖ โครงการเชิดชูเกียรติ
หมู่บ้านรักษาศลีห้า 

เพื่อเสรมิสร้าง 
ความปรองดอง
สมานฉันท์ ลด
ปัญหาความขดัแย้ง  
สร้างความมั่นคง 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

จัดประกวดหมู่บ้านรักษา 
ศีลห้า จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐0 ๑๐,๐๐0 สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์  
ลดปัญหา 
ความขัดแย้ง  
สร้างความมั่นคง 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๗ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม  
(เรือพระ) 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
อนุรักษ์ขนบธรรม 
เนียมอันดีงาม 
ของท้องถิ่นและ
พุทธศาสนิกชนได ้
ร่วมกันใช้ภูมิปัญญา  
การสร้างสรรค์จัดท า
เรือพระตาม
หลักการทาง 
พระพุทธศาสนา  

สนับสนุนงบประมาณใน 
การจัดท าเรือพระ 

๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 ๕๐,๐๐0 เด็กเยาวชนและ
ประชาชนใน
ต าบลได้ร่วม
อนุรักษป์ระเพณี
ลากพระใหด้ ารง
อยู่คู่ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนและ
มีความรู้ความ
เข้าใจในภูมิ
ปัญญาของ
ท้องถิ่นในการ
ท าเรือพระและ
ประวัติของ
ประเพณีลาก
พระ 

กองการศึกษาฯ 

๘ โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์จริยธรรม หมู่ที ่๙  
 

เพื่อให้มีอาคาร
ส าหรับใช้ในการจดั
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น  

ก่อสร้างอาคาร ขนาด
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๙.๐๐ เมตร  
  

- - - ๖๕๐,๐๐0 - มีอาคารส าหรับ
ใช้จัดกิจรรม
เกี่ยวกับ
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 256๑ 25๖๒ 256๓ 256๔ 2565 

๙ โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
สืบสานประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการสบืสาน 
ประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้แก่
เยาวชนและ
ประชาชน 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมส่งเสรมิสืบ
สาน ประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรม ท้องถิ่น 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ ์

กองการศึกษาฯ 
 

๑๐ โครงการก่อสร้างศาลาตั้ง
ศพ หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้เป็นสถาน
ที่ตั้งศพตาม
ประเพณีของศาสนา
อิสลาม 

ก่อสร้างศาลาตั้งศพ 
จ านวน 1 หลัง พร้อม
บุกเบิกถนนทางเข้าศาลา 

- - 150,000 
 

- - ท าให้มีสถาน
ที่ตั้งศพเพื่อ
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 

๑๑ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมมสัยิด 
หมู่ที่ 3,8,9 

เพื่อให้มีมัสยดิใช้ใน
การประกอบ
ศาสนกิจของศาสนา
อิสลามมีความคงทน
และแข็งแรง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมมสัยดิ 
จ านวน 3 หลัง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 มีมัสยดิใช้ในการ
ประกอบ
ศาสนกิจของ
ศาสนาอิสลามมี
ความคงทนและ
แข็งแรง 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 83๐,๐๐0 83๐,๐๐0 98๐,๐๐0 1,480,๐๐0 83๐,๐๐0   



๗๒ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 

บทท่ี ๕ 
การติดตามและประเมนิผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) ไปสู่              
การปฏิบัติ 
 คณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1. นายบรรเทือง ถวาย ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
2. นายจารุพันธ์ ยงประเดิม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. นายวัฒนชัย ชูเกิด ปลัด อบต.บ่อหิน กรรมการ 
4. นายทศพล พู่ตระกูล ผอ.กองช่าง กรรมการ 
5. นายปัณณวิชญ์ ณรงค์ หัวหน้าส านักงานปลัดฯ กรรมการ 
6. นายพิทยา สังยวน ประธานกรรมการ ศพด.บ้านไร่ออก กรรมการ 
7. นางวิยะดา  บุญชัย ประธานกรรมการ ศพด.บ้านพรุจูด กรรมการ 
8. นายเอ่ียมคุณ เข็มทอง ประธานกรรมการ ศพด.บ้านไสต้นวา กรรมการ 
9. นายติณณ์  รักษามั่น ประธานกรรมการ ศพด.บ้านดุหุน กรรมการ 

10. นางนิรมล ช่วยธาน ี ประธานกรรมการ ศพด.บ้านหัวหิน กรรมการ 
11. นายพรศักดิ์ เกลี้ยงช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมการ 
12. นางยุวดี ชูเกิด       รองปลัด อบต.บ่อหิน กรรมการและเลขานุการ 

  รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา  
1๓. นางสาวภลินี สุวรรณคช นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ เสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เพ่ือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) ไปสู่การปฏิบัติ 
 เริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะท า
การประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  ทั้งนี้                



๗๓ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือที่จะได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 
 
5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)ไปสู่          
การปฏิบัติ 
  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและ
ข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ               
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 



 

 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. ๒๕6๑ - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
_____________________________________________________________ 

 
  ตามท่ีกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5) แล้วเสร็จ ตามหนังสือกระกรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

            เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน และการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. ๒๕6๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และการใช้จ่ายจากเงินสะสมของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 
                                                      

 (นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


