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คํานํา 
   
  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสามปีได้จัดทํา ข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
ซ่ึงการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดนครราชสีมา และนโยบายของอําเภอโชคชัย 
ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ / องค์กรอ่ืน ๆ และประชาชน  เพ่ือนําแผนพัฒนาสาม
ปีท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้  เพ่ือนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 
  
  แผนพัฒนาการศึกษา สามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทกฉบับนี้  ประกอบด้วย  
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  สภาพท่ัวไป ข้อมูลพ้ืนฐาน   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี บัญชีโครงการ / กิจกรรม ตลอดจนการติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติ  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาไปในทางเดียวกัน 
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บทที่ 1  บทนํา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจดุมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

 
1.1 ท่ีมาของวิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง สภาพการณ์ในอุดมคติซ่ึงเป็นจุดหมายของท้องถ่ินท่ีต้องการให้เกิดข้ึน
ในอนาคตข้างหน้าเพราะเราเชื่อว่าหากสภาพการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบาง
ประการท่ีเรายึดถือเช่น คุณภาพชีวิตของประชาชนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และการกระจายรายได้ท่ีเท่า
เทียมกันเป็นต้น 

กล่าวอีกนัยหนึ่งวิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต(พิจารณาว่าองค์กรมีข้อเด่น               
ข้อด้อยอะไรบ้าง) พิจารณาปัจจุบัน (พิจารณาว่าปัจจุบันองค์กรเป็นแบบใด คือ มีบทบาทหน้าท่ีในระดับใด) 
และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้าสรุปการกําหนดวิสัยทัศน์ คือ “การตอบคําถามว่าท้องถ่ินต้องการอะไรใน
อนาคต” 

จากสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญของท้องถ่ิน และสภาพปัญหาของท้องถ่ินตลอดจนผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพจากผลการวิเคราะห์ศักยภาพ และการประเมินสถานการพัฒนาท้องถ่ินในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนา  ในอนาคตของท้องถ่ิน     โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้วจึงได้กําหนดวิสัยทัศน์
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาศาสนา  ประเพณี  ศิลปะ  และ วัฒนธรรม ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกระโทก   

 
1.2  วิสัยทัศน์ 

 

“ การศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน ส่งเสริมศาสนา  รักษาวัฒนธรรม”   
 

1.3 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
3. ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว  
 

1.4 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1 เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  
2 เพ่ือพัฒนาเด็ก  เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง  สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด 
3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะ จารีต ประเพณี  ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน   และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
4 เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
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บทที่  2 
ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
ผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ในปีท่ีผ่าน

มา  ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6  
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณเป็นไปตามแผน ทําให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่
สามารถดําเนินการได้ตามแผนท้ังหมด  แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาด้านการจัดการศึกษา และสามารถ
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินได้พอสมควร  
 

2.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา   

        2.1.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  

ปัญหา สภาพปัญหา 
1.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การกฬีาและนันทนาการ 

1.1 การศึกษาต่อของราษฎรในชุมชน 
อยู่ในเกณฑ์ต่าํ 

1.2 ขาดแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นการศึกษา 
ตามอัธฌาศรัย 

1.3 การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามท้องถ่ินของชุมชน 

1.4 ประชาชนขาดการตื่นตัวในการเลน่
กีฬา 

1.ประชาชนไม่เห็นความสาํคัญในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะกลุม่
เยาวชน 
2.วัยหนุ่มสาวไม่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้าน 
3.การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนท่ีทันสมัย 
และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
4.ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นการศึกษาตามอัธฌาศรยั หรือการศึกษา
นอกระบบ ทําให้ยังมีความรู้ท่ีล้าหลัง ไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง 
5.การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของคน  ทําให้ไม่มีท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาสังคมหลายเรื่องตามมา 
6.วัฒนธรรมท้องถ่ินอันดีงาม  ภูมปัิญญาชาวบ้าน  เริม่สญูหาย เน่ืองจากไม่ได้
รับความสนใจ จากเยาวชนรุ่นหลัง จึงไม่ไดร้ับสบืทอด 
7.ประชาชนขาดการตื่นตัวในการดูแล สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออก
กําลังกายหรือการเล่นกีฬา  

2.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.1  แหล่งนํ้าธรรมชาติถูกบุกรุก 
2.2  สภาพดินเสื่อมโทรม 
2.3  ป่าไมล้ดลง 

      2.4  อุณหภูมสิูงข้ึน 

1.แหล่งนํ้าธรรมชาติถูกบุกรุกโดยราษฎรท่ีมีท่ีทํากินติดกับคลองธรรมชาติ  จึง
ทําให้ทางนํ้าดั้งเดิมถูกปิดก้ัน จึงทําให้เกิดนํ้าขัง ไม่มีการระบายนํ้าเมื่อถึงฤดูฝน
นํ้าระบายไม่ทัน  จึงมีการท่วมขังและเกิดโรคระบาดในพ้ืนท่ี 
2.การเผาซังข้าวในนาหรือการปลกูพืชชนิดเดียวโดยไมม่ีการสลับเปลี่ยนปลูกพืช
ชนิดอ่ืนและมีการใช้ปุ๋ยเคมเีป็นจํานวนมาก จึงเป็นสาเหตุให้ดินมีคุณภาพต่ําลง  
เกิดปัญหาดินเค็ม ปลูกพืชผลทางการเกษตรไดผ้ลผลิตไม่ดเีท่าท่ีควร 
3.พ้ืนท่ีของตําบลมีป่าไม้น้อย  เกิดจากการตัดไม้ ทําลายป่า เพ่ือทําท่ีอยู่อาศัย
หรือท่ีทํากิน 
4.มีจับปลาในแหล่งนํ้าสาธารณะ ท่ีมีการเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้าหรือการจับปลา 
ในฤดูวางไข่  ทําให้ปลาหรือสตัว์นํ้าสูญพันธ์ุเร็วข้ึน 

3. ปัญหาด้านสังคม 
3.1 คนว่างงาน 
3.2 ยาเสพตดิแพรร่ะบาด 
3.3 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

1.จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา มีแรงงานกลับสู่ท้องถ่ิน  ทําให้เกิด
ปัญหาการว่างงาน  และไมม่ีอาชีพเสริมนอกฤดูทําการเกษตร  ทําให้ขาดโอกาส
ท่ีจะพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนหรือชุมชน 
2.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นยังคงมีอยู่ในหมู่บ้าน  เน่ืองจาก
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ปัญหา สภาพปัญหา 
ถูกทอดท้ิง 

3.4 เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการดูแล 
เอาใจใส ่

1.1 ประชาชนมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ 
ท่ีต่ําขาดอาชีพเสริม 

ขาดความต่อเน่ืองในการปราบปรามอย่างจริงจัง 

3.การทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนมีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน  เน่ืองจาก
ค่านิยม การเลียนแบบ ท่ีผิดๆ การส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง
จะบรรเทาปัญหาน้ีได ้
4.ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกทอดท้ิง ไม่ไดร้ับการดูแล ทําให้ตอ้งดํารงชีวิต
อยู่ตามลาํพังด้วยความยากลําบาก ขาดคนดูแลเอาใจใส ่
5.เด็กในหมู่บ้านไม่ได้เข้ารับการศึกษาต่อในภาคบังคับ เน่ืองจากครอบครัว
ยากจน   
6.ประชาชนมีรายไดไ้ม่เพียงพอกับรายจ่าย  ขาดการทําบัญชีครัวเรอืนหรือ 
การใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือย 
7.เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงเทศกาลวันหยุด ทําให้เกิดความสูญเสยีท้ังชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 
        2.1.2   ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ              
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ด้วยเทคนิค SWOT (Analysis)  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตโดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังน้ี 

(1) จุดแข็ง  (S : Strensth) 
     - ประชาชนมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินท้ังในด้านโครงสร้าง 

  พ้ืนฐานและคุณภาพชีวิต 
 - มีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง  สามารถรองรับการศึกษาของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 

- มีแม่นํ้ามูลไหลผ่าน 
  - มีระบบคลองชลประทาน 2 แห่ง  คือ โครงการส่งนํ้าลํามูลบน และโครงการส่งนํ้าลําพระเพลิง 

 - ผู้นําชุมชนมีความรู้ความสามารถ 
 - มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
 - มีปรางค์พะโคท่ีเป็นโบราณสถานเก่าแก่ท่ีสําคัญของตําบลกระโทก 
 - มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ 1  แห่งในพ้ืนท่ี  
(2) จุดอ่อน  (W : Weakness) 

- ชุมชนมีลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
- ไม่มีระบบการจัดการด้านผังเมือง 
- ต้นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรสูงข้ึน 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเท่าท่ีควร 
- บุคลากรยังไม่เพียงพอต่องานและภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอน 
- ไม่มีสถานท่ีรองรับขยะในตําบลกระโทก 

(3) โอกาส  (O : Opportunity) 
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่าน จํานวน 1 สาย คือ ถนนโชคชัย – ครบุรี  
- มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีเหมาะสม 

     - มีโรงงานอุตสาหกรรม  ขนาดใหญ่ 1 แห่งในพ้ืนท่ี ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่มีงานทํา 
  - มีปรางค์พะโค สําหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์  
(4) ข้อจํากัด  (T : Threat) 
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- งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของ 
  ประชาชน 

   - ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้า 
     ในการทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบ่ือหน่าย 
 
 2.2   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา ในเชิงปริมาณ 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไปปฏิบัติเชิงปริมาณ   ผลการ
ประเมินพบว่า การกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของอบต.    
กระโทก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์จังหวัด การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม  โดยได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปีของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลกระโทก  จํานวน 73 โครงการ สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จ  จํานวน  25  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  32.88  
จากจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปี 2556)  ซ่ึงสามารถสรุปได้ตามตารางน้ี 

 
ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕58) 

ยุทธศาสตร์ โครงการท่ีบรรจุ 
ในแผนพัฒนา 
สามปี พ.ศ.  

๒๕๕6-๒๕58 

โครงการ 
ท่ีนําเข้า

ข้อบัญญัติ 
ปี ๒๕๕6 

โครงการ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1.จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน
และส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

42.00 15.00 15.00 20.55 

2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในระบบ นอก
ระบบ ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 

3.00 0.00 0.00 0.00 

3.การส่งเสริมการออกกําลังกาย   9.00 3.00 2.00 2.74 
4.ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  2.00 1.00 1.00 1.37 
5.การส่งเสริมการศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

12.00 5.00 4.00 5.48 

6.การพัฒนาการท่องเท่ียว 5.00 2.00 2.00 2.74 
รวม 73.00 26.00 24.00 32.88 

สรุป 
: โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี พ.ศ.๒๕๕6 – ๒๕8   จํานวน   73   โครงการ 

 : โครงการท่ีนําเข้าข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕6   จํานวน  26  โครงการ 
: โครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน  25  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  32.88   
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 2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
                 องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ตาม
แผนพัฒนาการศึกษา ในด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส่งเสริมการศึกษาต่อของราษฎรใน
ชุมชนทุกๆด้าน ท้ังการศึกษา  ในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียนรูปแบบต่างๆ  รวมท้ัง
ส่งเสริมด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ   ได้จัดทําดังนี้ 
 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี ๒๕๕8 69,939 
2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 20,000 
3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 100,000 
4 โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 10,000 
5 อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค (โครงการอาหารกลางวัน) 114,400 
6 อุดหนุน โรงเรียนบ้านดอน (โครงการอาหารกลางวัน) 144,300 
7 อุดหนุนวัดโบสถ์คงคาล้อม (โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา) 50,000 
8 อุดหนุนวัดโบสถ์คงคาล้อม (โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน) 30,000 
9 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ทางการศึกษา(46คนๆ ละ 1,700 บาท 78,200 
10 โครงการrพิธีรับอนุบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 7,000 
11 โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 40,000 
12 โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 72,438 
13 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาประจําหมู่บ้าน 69,835 

 
14 อุดหนุนท่ีทําหารปกครองอําเภอโชคชัย(โครงการจัดงานสมโภชฉลอง

อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจําปี 2556) 
20,000 

15 โครงการจัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่ปรางค์พะโค  (นั่งกินเข่า – เล่า
หนหลัง – สู่วิถีคนกระโทก) 

135,000 

16 โครงการมัคคุเทศก์น้อยนําเท่ียวปรางค์พะโค 20,000 
17 โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 3,480 
18 โครงการอาหารเสริม(นม)  โรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.อบต.กระโทก 
265,657.49 

19 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.อบต.กระโทก 112,970 
20 อุดหนุนโครงการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านดอน 10,000 
21 อุดหนุนโครงการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนวัดพะโค 10,000 
22 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอน(โครงการกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพัก

แรมลูกเสือ-เนตรนารี)   
10,000 

23 อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค(โครงการกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี  ) 

10,000 

24 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอน(โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก 15,000 
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ 
สถานศึกษา) 

25 อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค( โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา) 

15,000 

26 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 145,000 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
   1.1 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
2. โครงการจัดซื้อวัสดุ 

การศึกษา(46คนๆละ
1,700 บาท 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประจํา
ห้องเรียน 

มีวัสดุ อุปกรณ์
ประจําห้องเรียน 

มีวัสดุ อุปกรณ์
ประจํา
ห้องเรียน 

ศพด. มีวัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

78,200/อุด
หนุนฯ 

ศพด. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ดียิ่งขึ้น 

9 โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนให้ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงนอก
ห้องเรียน 

นักเรียนให้ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์
ตรงนอกห้องเรียน 

ปีละ 1 ครั้ง  1 ครั้ง 20,000 นักเรียนได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

10 โครงการพิธีรับอนุบัตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กระโทก 

เพื่อเผยแพร่ผลการริหาร
งานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯและเพื่อเปิดโอกาส
ให้ครูและเด็กเล็กให้แสดง
ความสามารถและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นักเรียนเห็น
ความสําคัญของ
การศึกษา  และมี
ความพร้อมที่จะ
ศึกษาในระดับที่
สูงขึ้ข 

ปีละ 1 ครั้ง จัดงานเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการและ 
ปัจฉิมนิเทศเด็ก ปีละ 
1 ครั้ง 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

จํานวนผลงานของเด็กที่
เผยแพร่ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
1.2 การบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ   

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
1 โครงการต่อเติมศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระ
โทก 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดี
สม่ําเสมอ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 แห่ง 

200,000 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1.4 การพัฒนาครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2558 

(บาท) 
1. ฝึกอบรมครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาสม่ําเสมอ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ร้อยละ  80  
เข้าฝึกอบรม 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ  
80  ผ่านการฝึกอบรม 

40,000  
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 1.7 พัฒนาด้านร่างกายให้เด็กในวัยเรียนให้เจริญเติบโตตามวัย  

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
1. 
 

 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียน สพฐ.
ในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 
-โรงเรียนวัดพะโค 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

เด็กเล็กได้
รับประทานอาหารที่
ดีมีปะโยชน์ 

-จัดอาหาร
กลางวัน 280 
วัน ๆ ละ 1 
มื้อ/คน 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาในตําบลกระโทก 

114,400 
/อุดหนุนฯ 

เด็กนักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน 

2 อุดหนุนอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียน สพฐ.
ในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 
-โรงเรียนบ้านดอน 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

เด็กเล็กได้
รับประทานอาหารที่
ดีมีปะโยชน์ 

-จัดอาหาร
กลางวัน 280 
วัน ๆ ละ 1 
มื้อ/คน 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาในตําบลกระโทก 

144,300 
/อุดหนุนฯ 

เด็กนักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน 

3 อาหารเสริม (นม) 
-โรงเรียนบ้านดอน  
-โรงเรียนวัดพะโค 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศพด.อบต.กระโทก 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหารเสริม 
(นม)อย่างทั่วถึง 

มีอาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพียงพอตามเกณฑ์ 

จํานวน 260 
กล่อง ต่อ 1 คน 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาในตําบลกระโทก 

265,657.49 
/อุดหนุนฯ 

เด็กนักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารเสริม(นม) 
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ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
4 โครงการอาหาร

กลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 
 

 -เพื่อจัดโครงการอาหาร 
กลางวันของโรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กได้
รับประทานอาหารที่
ดีมีปะโยชน์ 

-จัดอาหาร
กลางวัน 280 
วัน ๆ ละ 1 
มื้อ/คน 

 -จัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กเล็ก 
  

112,970 
/อุดหนุนฯ 
 
 

เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตาม
วัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 1.8 สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
1 อุดหนุนโครงการการ

จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ดอน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝัง
คุณธรรมมีน้ําใจนักกีฬารู้
แพ้รู้ชนะ 

นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงปลูกฝัง
คุณธรรมมีน้ําใจ
นักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ 

นักเรียน ตั้งแต่
ชั้นอนุบาล ๑   
ถึง ชั้นประถมปี
ที่ ๖ 

นั ก เ รี ย น ตั้ ง แ ต่ ชั้ น
อนุบาล ๑   
ถึง ชั้นประถมปีที่ ๖ 

10,000 นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
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ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
2 อุดหนุนโครงการการ

จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนวัดพะ
โค 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝัง
คุณธรรมมีน้ําใจนักกีฬารู้
แพ้รู้ชนะ 

นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงปลูกฝัง
คุณธรรมมีน้ําใจ
นักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ 

นักเรียน ตั้งแต่
ชั้นอนุบาล ๑   
ถึง ชั้นประถมปี
ที่ ๖ 

นั ก เ รี ย น ตั้ ง แ ต่ ชั้ น
อนุบาล ๑   
ถึง ชั้นประถมปีที่ ๖ 

10,000 นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

3 โครงการกิจกรรมเดิน
ทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
ลู ก เ สื อ -เ น ต ร น า รี  
โรงเรียนบ้านดอน 

เพื่อให้การเรียนการสอน
ลูกเสือ-เนตรนารี ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามหลักสูตร 

การเรียนการสอน
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
หลักสูตร 

ลู ก เสื อสํ า รอง 
(นักเรียนชั้นป.๑ 
-ป.๓) ลูกเสือ
สามัญ - เนตร
นารี 

ลู ก เ สื อ สํ า ร อ ง 
(นักเรียนชั้น ป.๑ 
-ป.๓) ลูกเสือสามัญ - 
เนตรนารี 

10,000 นักเรียนทุกคนมีความรัก
ความสามัคคีมีระเบียบวินัย
สามารถในความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตระ
จําวันได้ 

4 โครงการกิจกรรมเดิน
ทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
ลู ก เ สื อ -เ น ต ร น า รี  
โรงเรียนวัดพะโค 

เพื่อให้การเรียนการสอน
ลูกเสือ-เนตรนารี ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามหลักสูตร 

การเรียนการสอน
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
หลักสูตร 

ลู ก เสื อสํ า รอง 
(นักเรียนชั้นป.๑ 
-ป.๓) ลูกเสือ
สามัญ - เนตร
นารี 

ลู ก เ สื อ สํ า ร อ ง 
(นักเรียนชั้น ป.๑ 
-ป.๓) ลูกเสือสามัญ - 
เนตรนารี 

10,000 นักเรียนทุกคนมีความรัก
ความสามัคคีมีระเบียบวินัย
สามารถในความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตระ
จําวันได้ 

5 โครงการทัศนศึกษา
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ น อ ก
สถานศึกษาโรงเรียน
บ้านดอน 

เพื่อให้ นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีประสบการณ์
ต ร ง ส ร้ า ง พั ฒ น า ก า ร
ทางด้านร่างกายอารมณ์

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ตรง
สร้างพัฒนาการ

นักเรียน ตั้งแต่
ชั้นป.๑ ถึง ป.๖ 
ค ณ ะ ค รู แ ล ะ
ผู้ ป ก ค ร อ ง

นักเรียนตั้งแต่ชั้นป.๑ 
ถึง ป.๖ คณะครูและ
ผู้ปกครองนักเรียน 

15,000 นักเรียนได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของชาติไทยในอดีตและ
ปัจจุบัน มีความรู้ด้าน
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ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
สังคมและสติปัญญา ทางด้านร่างกาย

อารมณ์สังคมและ
สติปัญญา 

นักเรียน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่
ปฏิบัติสืบทอดกันมาในภูมิภาค
ต่างๆ 

6 โครงการทัศนศึกษา
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ น อ ก
สถานศึกษาโรงเรียนวัด
พะโค 

เ พื่อให้ นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีประสบการณ์
ต ร ง ส ร้ า ง พั ฒ น า ก า ร
ทางด้านร่างกายอารมณ์
สังคมและสติปัญญา 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ตรง
สร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์สังคมและ
สติปัญญา 

นักเรียน ตั้งแต่
ชั้นป.๑ ถึง ป.๖ 
ค ณ ะ ค รู แ ล ะ
ผู้ ป ก ค ร อ ง
นักเรียน 

นักเรียนตั้งแต่ชั้นป.๑ 
ถึง ป.๖ คณะครูและ
ผู้ปกครองนักเรียน 

15,000 นักเรียนได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของชาติไทยในอดีตและ
ปัจจุบัน มีความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่
ปฏิบัติสืบทอดกันมาในภูมิภาค
ต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมการออกกําลังกาย 
3.4 จัดให้มีหรือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆทุกระดับ 

 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
1. 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬา
ตําบลต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกกําลังกาย และได้
เล่นกีฬาทุกประเภท 

ประชาชนได้ออก
กําลังกาย และได้เล่น
กีฬาทุกประเภท 

การแข่งขันกีฬา
ไม่น้อยกว่าปีละ 
1 ครั้ง 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

72,438 
 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 

1. 
 
 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาประจําหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกกําลังกาย และได้
เล่นกีฬาทุกประเภท 

ประชาชนได้ออก
กําลังกาย และได้เล่น
กีฬาทุกประเภท 

การแข่งขันกีฬา
ไม่น้อยกว่าปีละ 
1 ครั้ง 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

69,835 
 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ   
4.2 จัดกิจกรรมให้เด็ก  เยาวชน  ทํากิจกรรมในเวลาว่าง 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
1. โครงการวันเด็ก

แห่งชาติ 
เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

เด็กกล้าแสดงออก
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

เด็ก และ
เยาวชน ในเขต
ตําบลกระโทก 
200 คน 

เด็ก และเยาวชน ใน
เขตตําบลกระโทก 
230 คน 

69,939 เด็กกล้าแสดงออกและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.3 ให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม  อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
1. 
 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้
ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนทุกคนได้
ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ 1  ครั้ง ปีละ 1  ครั้ง 100,000 ประเพณีไทยคงสืบต่อไป 

2. จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้
ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนทุกคนได้
ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ 1  ครั้ง ปีละ 1  ครั้ง 3,480 ประเพณีไทยคงสืบต่อไป 

3 โครงการจัดงาน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี จัดกิจกรรมงาน จัดกิจกรรมงาน 1๐,๐๐๐ เสริมศิริมงคลให้แก่ 



17 

 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ งามของไทยไว้และเสริมศิริ

มงคลให้แก่ 
คณะผู้บริหาร,สมาชิกฯ,
พนักงานและประชาชน
ทั่วไป 

งามของไทยไว้และ
เสริมศิริมงคลให้แก่ 
คณะผู้บริหาร,
สมาชิกฯ,พนักงาน
และประชาชนทั่วไป 

ประเพณีวันขึ้น
ปีใหม่ จํานวน 
๑ ครั้ง/ปี 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
จํานวน ๑ ครั้ง/ปี 

/ อบต. คณะผู้บริหาร,สมาชิกฯ,
พนักงานและประชาชนทั่วไป 

4 อุดหนุนโครงการจัด
งานสมโภชฉลอง
อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุร
นารี 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้
ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนทุกคนได้
ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ 1  ครั้ง ปีละ 1  ครั้ง 20,000 
 

ประเพณีท้องถิ่นได้รับการ
ถ่ายทอด 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.5 จัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กร  ชุมชน  สมาคมที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
1 อุดหนุนโครงการแห่

เทียนพรรษา ของวัด
โบสถ์คงคาล้อม 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้
ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนทุกคนได้
ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ 1  ครั้ง ปีละ 1  ครั้ง 50,000 
 

ประเพณีท้องถิ่นได้รับการ
ถ่ายทอด 
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ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
2 อุดหนุนโครงการ

สามเณรภาคฤดูร้อน 
เพื่อทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา 

ส่งเสริม ทํานุบํารุง
ศาสนา 

ปีละ 1  ครั้ง ปีละ 1  ครั้ง 30,000 ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการท่องเที่ยว 
     6.๕    การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
๑ โครงการจัดงาน

อนุรักษ์และ
เผยแพร่ปรางค์พะ
โค  (นั่งกินเข่า – 
เล่าหนหลัง – สู่วิถี
คนกระโทก) 

เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
ปรางค์พะโคให้เป็นที่รู้จัก 

อนุรักษ์และเผยแพร่
ปรางค์พะโคให้เป็นที่
รู้จัก 

จํานวน  ๑  
ครั้ง/ปี 

จัดงาน (นั่งกินเข่า – 
เล่าหนหลัง – สู่วิถีคน
กระโทก)   
จํานวน  ๑  ครั้ง/ปี 

๑35,๐๐๐ 
/อบต. 

เผยแพร่ปรางค์พะโคให้เป็นที่
รู้จักและมีนักท่อง 
เที่ยวมาชมปรางค์พะโคมาก
ขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาการท่องเที่ยว 
      6.๖   แนวทางการพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 2556 

(บาท) 
๑ โครงการมัคคุเทศก์

น้อยนําเที่ยวปรางค์พะ
โค 
 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ปรางค์พะโค ให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ปรางค์พะโค ให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้น 

เพิ่มจํานวน
นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวปรางค์พะ
โค 

นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
ปรางค์พะโคเพิ่มขึ้น  

19,912 
/อบต. 

นักท่องเที่ยวรู้จักและมาเที่ยว
ชมปรางค์พะโคเพิ่มมากขึ้น 
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บทที่  3 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้     
       มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
  เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีดี และได้มาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา  
1  พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2  การบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ 
3  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

  4  การพัฒนาครู   และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี 
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

5. การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 
6. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
7. พัฒนาด้านร่างกายให้เด็กในวัยเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน เจริญเติบโตตามวัย 
8. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
2. ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความสามารถ สามารถจัดการศึกษาได้ตามาตรฐาน 
3. โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 
 เป้าหมาย 
  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
 ตัวช้ีวัด 
  จํานวนแหล่งเรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การส่งเสริมการออกกําลังกาย   
 เป้าหมาย 
  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนา 

1. จัดต้ังและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน  ลานกีฬา  สนามกีฬา  สถานท่ีออกกําลังกาย   
และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 

2. จัดและส่งเสริมการจัดกีฬาเพ่ือมวลชนกีฬาพ้ืนเมือง 
3. จัดฝึกกีฬาข้ันพ้ืนฐาน  โดยผู้ฝกึสอนท่ีมีความชํานาญด้านกีฬาแต่ละประเภท   
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ตามความพร้อมและความเหมาะสม 
4. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและจัดต้ังชมรม  สมาคมและสโมสรเก่ียวกับกีฬา 
5. จัดให้มีหรือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทุกระดับ 

ตัวช้ีวัด 
จํานวนสถานท่ีออกกําลังกายครบทุกหมู่บ้าน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  
 เป้าหมาย 
  เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย  
 แนวทางการพัฒนา 
    1. จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้  เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เด็ก  เยาวชน  รักการกีฬา  
การออกกําลังกาย  การนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 
   2. จัดกิจกรรมให้เด็ก  เยาวชน  ทํากิจกรรมในเวลาว่าง 

ตัวช้ีวัด 
จํานวนประชาชนท่ีมาใช้บริการสถานท่ีออกกําลังกาย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การส่งเสริมการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 เป้าหมาย 
  เพ่ือทํานุบํารุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 แนวทางการพัฒนา 
    1. จัดให้มีการศึกษา เผยแพร่ความรู้เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้กับเด็ก  เยาวชน  และประชาชน 
ในท้องถ่ิน  ให้มีความรักและหวงแหนศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    2. จัดต้ังหรือส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์วัฒนธรรมท้องถ่ิน  พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
    3. จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม  อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี   
ท่ีเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถ่ิน 

4. จัดสรรทรัพยากรและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษา  บูรณะศาสนสถาน 
โบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและศิลปกรรมท้องถ่ิน 
    5. จัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กร  ชุมชน  สมาคมท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม 
 ตัวช้ีวัด 
  1. จํานวนศูนย์วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
  2. จํานวนกิจกรรมท่ีอนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีท่ีได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาการท่องเท่ียว 
 เป้าหมาย 

เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถ่ิน       
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา  กีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว
และนันทนาการ 

๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้านศาสนา 
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 

๓. ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
๔. พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเท่ียวและป้ายบอกทาง 
๕. การเพ่ิมศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 

  ๖. การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัด 

  1. จํานวนแหล่งท่องเท่ียวในท้องถ่ิน 
  2. จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเท่ียว



๒๓ 

 

บทที่ 4 
บัญชีโครงการ 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก มีโครงการ/กิจกรรมจําแนกตาม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมสามปี  (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕59 ปี ๒๕60 รวมงบประมาณ ๓ ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริม
การศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

        

1  แนวทางพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมก่อนเข้า
รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

11 142,100 11 229,100 11 229,100 33 692,400 

2  แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการ
จัดการศึกษาของชาติ 

6 219,800 6 219,800 6 219,800 18 659,400 

3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  

2 - 2 - 2 - 6 - 

4  แนวทางการพัฒนาครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

5. แนวทางการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 1 - 1 - 1 - 3 - 
6. แนวทางการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 



๒๔ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕59 ปี ๒๕60 รวมงบประมาณ ๓ ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

7. แนวทางพัฒนาด้านร่างกายให้เด็กในวัยเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน 
เจริญเติบโตตามวัย 

2 620,160 2 620,160 2 620,160 6 1,915,200 

8. แนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

6 70,000 6 70,000 6 70,000 24 210,000 

รวม 30 1300920 30 1300920 30 1300920 96 3902760 
ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ ตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพ 

        

1  แนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 2 30,000 3 30,000 2 40,000 1 100,000 
รวม 2 30,000 3 30,000 2 40,000 1 100,000 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การส่งเสริมการออกกําลังกาย           
1. แนวทางจัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน  ลานกีฬา  สนามกีฬา  

สถานที่ออกกําลังกาย  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการของประชาชน 

- - 5 1,222,000 2 1,140,000 7 2,362,000 

2. แนวทางจัดและส่งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนกีฬาพื้นเมือง - - 1 10,000 1 10,000 2 20,000 
3. แนวทางจัดฝึกกีฬาขั้นพื้นฐาน  โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชํานาญด้าน

กีฬาแต่ละประเภท  ตามความพร้อมและความเหมาะสม 
- - - - - - - - 

4. แนวทางส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งชมรม  สมาคมและสโมสร
เกี่ยวกับกีฬา 

1 100,000 1 100,000 2 600,000 1 800,000 

รวม 1 100,000 7 1,332,000 5 1,750,000 10 3,182,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  - - - - - -   
1. จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้  เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เด็ก  - - 1 30,000 - - 1 30,000 



๒๕ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕59 ปี ๒๕60 รวมงบประมาณ ๓ ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

เยาวชน  รักการกีฬา  การออกกําลังกาย  การนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดกิจกรรมให้เด็ก  เยาวชน  ทํากิจกรรมในเวลาว่าง 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 

รวม 1 10,000 2 40,000 1 10,000 4 60,000 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - - - -   

1. จัดให้มีการศึกษา เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับเด็ก  
เยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่น  ให้มีความรักและหวงแหนศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 

2. จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น  พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น 

1 30,000 2 40,000 2 40,000 5 110,000 

3. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม  อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 

4 190,000 4 190,000 4 210,000 9 590,000 

4. จัดสรรทรัพยากรและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษา  บูรณะศา
สนสถาน โบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและศิลปกรรมท้องถิ่น 

- - - - 1 10,000 1 10,000 

5. จัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กร  ชุมชน  สมาคมที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 

3 130,000 . 130,000 3 130,000 9 390,000 

รวม 9 450000 8 360000 11 350000 27 960000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการท่องเที่ยว         

๑.๑ แนวทางพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญา ท้องถิ่น  วัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น  การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา  กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

 -  -  -  -  -  -  -  - 



๒๖ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕59 ปี ๒๕60 รวมงบประมาณ ๓ ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

และนันทนาการ 
๑.๒ แนวทางสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านศาสนาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

๑.๓ แนวทางค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่  -  -  -  -  -  -  -  - 
๑.๔ แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยว
และป้ายบอกทาง 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

๑.๕ แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

2 180,000 1 150,000 1 150,000 4 480,000 

๑.๖ แนวทางการพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพิ่ม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

๑.๗ แนวทางสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว  -  -  -  -  -  -  -  - 
รวม 4 300000 3 270000 3 270000 10 840000 

รวมทั้งหมด 50 3352920 47 2320920 48 2540920 148 8044760 
 

 
 
 
 
 

 



๒๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ เพณีและวัฒนธรรมสามปี  (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
   1.1 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. โครงการจัดทําสื่อการเรียน
การสอน 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน
สําหรับการพัฒนาการเรียน
การสอนตามหลักสูตร
ปฐมวัย 

ศูนย์ฯ มีสื่อการเรียนการ
สอนเพียงพอกับการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

3,000 3,000 3,000 เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาตามวัยและ
เต็มศักยภาพ 

ส่วนการศึกษา
ฯ /ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทาง
การศึกษา(33คน ๆ ละ 
1,700 บาท 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประจํา
ห้องเรียน 

ศพด. มีวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 

56,100/
อุดหนุนฯ 

56,100/
อุดหนุนฯ 

56,100/อุด
หนุนฯ 

ศพด. จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ศพด./ส่วน
การศึกษาฯ 

 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ บูรณาการการจัด
ประสบการณ์กับกิจกรรมใน
สังคม 

เด็กเล็ก ได้รับการ
ส่งเสริมประสบการณ์โดย
การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม 

- - - เด็กเล็กอยู่ร่วม
สังคมได้อย่างสงบ
สุข 

ศพด./ส่วน
การศึกษาฯ 

 

4 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก
สัมพันธ์ 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กให้เกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับกีฬา  ส่งเสริมความ
ระเบียบวินัย  

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ให้แก่นักเรียนในศูนย์ฯ  
จํานวน 1 ครั้ง/ปี 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

เด็กได้รับความ
สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน มี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



๒๘ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตามวัย  รู้จักน้ําใจ
นักกีฬา  รู้แพ้  รู้
ชนะ รู้อภัย 

5 โครงการหนูน้อยฟันสวยและ
สุขภาพดี 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพในช่อง
ปากและฟันให้กับเด็ก 

จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ
ช่องปากของเด็กเล็ก 
จํานวน 34 คน 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

เด็กมีสุขภาพช่อง
ปากและฟันที่ดี
ตามมาตรฐาน 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

6 โครงการจัดงานวันสําคัญของ
ชาติ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับวันสําคัญของชาติ 

จัดงานวันสําคัญของชาติ  
เช่น วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

10,๐๐๐ 
/ อบต. 

10,๐๐๐ 
/ อบต. 

เด็กและ
ผู้ปกปครองได้ร่วม
ทํากิจกรรม 
ในวันสําคัญของ
ชาติ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ใน
ศูนย์ 

- 100,000 100,000 เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาตามวัยและ
เต็มศักยภาพ 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 

8 อบรม/ประชุมผู้ปกครองในจัด
การศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

ผู้ปกครองจํานวน 60  
คน 

- - - ระบบการบริหาร
และการจัด
การศึกษา ของ 
เทศบาลเป็น
รูปธรรมขึ้น 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 

9 โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนให้ได้เรียนรู้จาก

นักเรียนจํานวน 34 คน 20,000 20,000 20,000 นักเรียนได้รับ
ความรู้จาก

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 



๒๙ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ประสบการณ์ตรงนอก
ห้องเรียน 

ประสบการณ์ตรง 

10 โครงการrพิธีรับอนุบัตรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 

เพื่อเผยแพร่ผลการริหาร
งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯและเพื่อเปิดโอกาสให้ครู
และเด็กเล็กให้แสดง
ความสามารถและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จัดงานเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการและ 
ปัจฉิมนิเทศเด็ก 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

จํานวนผลงานของ
เด็กที่เผยแพร่ 

เด็กมีความ
ภาคภูมิใจ 
ในผลงานของ
ตนเองและ
เกิดการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ส่วน
การศึก

ษา 
ศาสนา 
วัฒนธ
รรม 

11 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา 

เพื่อให้เด็กเล็กตระหนักถึง
ความสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมสําคัญทาง
ศาสนาให้กับเด็กเล็ก 
ศพด. ผู้ปกครองและ
เจ้าหน้าที่อบต.กระโทก 
เช่น วันวิสาขบูชา, 
วันมาฆบูชา, 
วันเข้าพรรษา ฯลฯ 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

จํานวนครั้ง 
ที่จัดกิจกรรม 

เด็กได้รับการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาส
นาและ 
ตระหนักถึง
ความสําคัญ
ทาง
พระพุทธศาส
นา 

ส่วน
การศึก

ษา  
ศาสนา
และ

วัฒนธ
รรม 

 
 



๓๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
1.2 การบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการหนูน้อยเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของเด็กเล็ก 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

5,๐๐๐ 
/ อบต. 

ร้อยละ 80 เด็ก
สามารถช่วยเหลือใน
การปลูกผักได้ 

เด็กได้รับการ
เรียนรู้
เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่วน
การศึกษา  
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
2 จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา   เพื่อจัดหาครุภัณฑ์

ทางการศึกษาให้
เพียงพอ   

เครื่องปริ้นเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง   
 

5,000  
 

5,000 
 

5,000 
 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาตามวัยและเต็ม
ศักยภาพ 

ส่วนารศึกษา
ฯ 

 

3 จัดกิจกรรมสําคัญต่าง ๆ ทั้ง
ทางศาสนา  และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ฯ 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนาความพร้อม
ทั้ง  4  ด้าน 

เด็กนักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
สําคัญ 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

เด็กเกิดความรู้  รัก
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส่วนารศึกษา
ฯ 

 

4 โครงการอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ศพด.อบต.กระโทก(33คน*
20บาท*200คน 
=136,000บาท) 

 -เพื่อจัดโครงการ
อาหาร 
กลางวันของ
โรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 -อุดหนุนจัดซื้อ
อาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กเล็ก 
  

132,000/
อุดหนุนฯ 
 
 

132,000/
อุดหนุนฯ 

 

132,000/
อุดหนุนฯ 

 

เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 

5 โครงการอาหารเสริมนม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 -เพื่อจัดโครงการ
อาหารเสริมนม

 -จัดซื้ออาหารเสริม
นมให้แก่ศูนย์พัฒนา

52,800 
/อุดหนุนฯ 

52,800 
/อุดหนุนฯ 

52,800 
/อุดหนุนฯ 

เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 



๓๑ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

ศพด.อบต.กระโทก(33คน*
8บาท*260วัน=70,720
บาท) 

ให้แก่เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็ก    

6 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1 แห่ง 

10,000 10,000 10,000 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1.3 การพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา 
มีระบบการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก 

 ผ่านการประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก 

- - - สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาผ่านการ
ประกันคุณภาพ
ภายนอก 

ส่วนการศึกษาฯ  

2.   ประเมินคุณภาพการจัดการ 
ศึกษา 

เพื่อให้สถานศึกษามีการ
พัฒนาตรงตาม
มาตรฐานที่กระทรวง
กําหนด 

มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ 

- - - สถานศึกษาได้
ประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

ส่วนการศึกษาฯ  



๓๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
1.4 การพัฒนาครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู 

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. ฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
พัฒนา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ร้อยละ  80  
ผ่านการฝึกอบรม 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
1.5 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร    

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. จัดทําและพัฒนาหลักสูตร    เพื่อให้สถานศึกษามี
หลักสูตร 

สถานศึกษาทุกแห่งมี
หลักสูตรท้องถิ่น ที่
ตรงกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 

- - - ได้หลักสูตร
สถานศึกษา 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 

 
 
 
 



๓๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 1.6 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

   
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. ระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
 

เพื่อให้มีงบประมาณใน
การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

งบประมาณที่
เพียงพอ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีงบประมาณที่
เพียงพอในการจัด
การศึกษา 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 1.7 พัฒนาด้านร่างกายให้เด็กในวัยเรียนให้เจริญเติบโตตามวัย    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. 
 

 

อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 
-โรงเรียนบ้านดอน (60คน*
20บาท*200วัน=244,000
บาท) 
-โรงเรียนวัดพะโค(42คน*20
บาท*200วัน=176,000
บาท) 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

2 โรงเรียน
ระดับปถมศึกษา
ในตําบลกระโทก 

408,000/
อุดหนุนฯ 

408,000/
อุดหนุนฯ 

408,000/
อุดหนุนฯ 

เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 



๓๔ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2. อาหารเสริม (นม) 
-โรงเรียนบ้านดอน (60คน*8
บาท*260วัน=126,880
บาท) 
-โรงเรียนวัดพะโค(42คน*8
บาท*260วัน=91,520บาท) 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
เสริม (นม)อย่างทั่วถึง 

2 โรงเรียน
ระดับปถมศึกษา
ในตําบลกระโทก 

212,160/
อุดหนุนฯ 

212,160/
อุดหนุนฯ 

212,160/
อุดหนุนฯ 

เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับประทาน
อาหารเสริม(นม) 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 1.8 สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
บ้านดอน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝัง
คุณธรรมมีน้ําใจนักกีฬารู้
แพ้รู้ชนะ 

นักเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล ๑   
ถึง ชั้นประถมปีที่ 
๖ 

10,000 10,000 10,000 นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 

2 อุดหนุนโครงการการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนวัด
พะโค 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝัง

นักเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล ๑   
ถึง ชั้นประถมปีที่ 

10,000 10,000 10,000 นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 



๓๕ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

คุณธรรมมีน้ําใจนักกีฬารู้
แพ้รู้ชนะ 

๖ 

3 โครงการกิจกรรมเดินทางไกล
อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตร
นารี  โรงเรียนบ้านดอน 

เพื่อให้การเรียนการสอน
ลูกเสือ-เนตรนารี ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามหลักสูตร 

ลู ก เ สื อ สํ า ร อ ง 
(นักเรียนชั้น ป.๑ 
-ป . ๓ )  ลู ก เ สื อ
สามัญ - เนตร
นารี 

10,000 10,000 10,000 นักเรียนทุกคนมี
ความรักความ
สามัคคีมี
ระเบียบวินัย
สามารถใน
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
ใช้ในชีวิตระจํา
วันได้ 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 

4 โครงการกิจกรรมเดินทางไกล
อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตร
นารี  โรงเรียนวัดพะโค 

เพื่อให้การเรียนการสอน
ลูกเสือ-เนตรนารี ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามหลักสูตร 

ลู ก เ สื อ สํ า ร อ ง 
(นักเรียนชั้น ป.๑ 
-ป . ๓ )  ลู ก เ สื อ
สามัญ - เนตร
นารี 

10,000 10,000 10,000 นักเรียนทุกคนมี
ความรักความ
สามัคคีมี
ระเบียบวินัย
สามารถใน
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
ใช้ในชีวิตระจํา
วันได้ 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

 

5 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เ พื่อให้ นักเรียนเกิดการ นั ก เ รี ย น ตั้ ง แ ต่ 15,000 15,000 15,000 นักเรียนได้รับ   



๓๖ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

นอกสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
ดอน 

เรียนรู้และมีประสบการณ์
ต ร ง ส ร้ า ง พั ฒ น า ก า ร
ทางด้านร่างกายอารมณ์
สังคมและสติปัญญา 

ชั้นป.๑ ถึง ป.๖ 
ค ณ ะ ค รู แ ล ะ
ผู้ ป ก ค ร อ ง
นักเรียน 

ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์
ของชาติไทยใน
อดีตและปัจจุบัน 
มีความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่
ปฏิบัติสืบทอด
กันมาในภูมิภาค
ต่างๆ 

6 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษาโรงเรียนวัดพะ
โค 

เ พื่อให้ นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีประสบการณ์
ต ร ง ส ร้ า ง พั ฒ น า ก า ร
ทางด้านร่างกายอารมณ์
สังคมและสติปัญญา 

นั ก เ รี ย น ตั้ ง แ ต่
ชั้นป.๑ ถึง ป.๖ 
ค ณ ะ ค รู แ ล ะ
ผู้ ป ก ค ร อ ง
นักเรียน 

15,000 15,000 15,000 นักเรียนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์
ของชาติไทยใน
อดีตและปัจจุบัน 
มีความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่
ปฏิบัติสืบทอด

  



๓๗ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

กันมาในภูมิภาค
ต่างๆ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 

2.1   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. อินเตอร์เน็ตตําบล 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งศึกษาหาความรู้ 

มีแหล่งศึกษาหา
ความรู้ที่เพียงพอ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนมีแหล่ง
ศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น 

ส่วนการศึกษา  

2. จัดทําเว็บไซด์ อบต. 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งศึกษาหาความรู้ 

มีแหล่งศึกษาหา
ความรู้ที่เพียงพอ 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีแหล่ง
ศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น 

ส่วนการศึกษา  

3.  โครงการห้องสมุดชุมชน   หมู่ที่ 
11  บ้านปรางค์พะโค 

เพื่อส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 
ในชุมชน 

จัดทําห้องสมุด
ชุมชนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11   
โดยร่วมกับอบต. 

- - ๑๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

ประชาชนมีความรู้และ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
ง่ายขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 

 

 
 
 
 



๓๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมการออกกําลังกาย 
3.1 จัดตั้งและสนับสนุนให้มี ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.   โครงการก่อสร้างอาคารสันทนา
การ ของอบต.กระโทก 

เพื่อใช้ทํากิจกรรม
ต่างของอบต.กระ
โทก 

ก่อสร้างอาคาร กว้าง ๘ 
ม. ยาว ๑๖ ม. จํานวน ๑ 
หลัง ตามแบบ อบต.
กําหนด 

- - 1,000,000 
 / อบต. 

- ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง  

2.  โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้สามารถใช้ทํา
กิจกรรมต่างๆ ของ
อบต.กระโทกได้ 

ปรับปรุงสนามกีฬา  
กว้าง  12  เมตร   
ยาว  20  เมตร 

- 100,๐๐๐ 
/ อบต. 

- ขนาดของสนามกีฬา
ที่ปรับปรุง 

สามารถ
ดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ
ของอบต.กระ
โทกได้ 

 

3. 
 
 

โครงการปรับปรุงศูนย์สามวัย  
อบต.กระโทก 

เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการกิจกรรม
ต่างๆ ในศูนย์สามวัย
ได้ 

-จัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์
สามวัย 

- 500,๐๐๐ 
/ อบต. 

- จํานวนครั้งที่
ปรับปรุงศูนย์ 
สามวัยอบต. 
กระโทก 

สามารถ
ดําเนินการ
กิจกรรมภายใน
ศูนย์สามวัย
อบต.กระโทก 

 

4 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย จํานวน 5 ชุด พร้อมเทปูน
บริเวณลานเอนกประสงค์ข้าง
เหมืองชลประทาน 
(หมู่ที่ 6) บ้านโพธิ์เงิน 

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกาย 
ในหมู่บ้าน 

พื้นคอนกรีต  กว้าง 9 ม. 
ยาว 10 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. พร้อมเครื่อง
ออกกําลังกาย จํานวน 5 
ชุด 

- - 140,000 
/ อบต. 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



๓๙ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ 
พร้อมเครื่องออกกําลังกาย   
(หมู่ที่ 9)  บ้านโบสถ์ 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ป ระช าชน ไ ด้ ออก
กํ า ลั ง ก า ย แ ล ะ มี
ส ถ า น ที่ พั ก ผ่ อ น
หย่อนใจ 

กว้าง 10 ม. ยาว 13 ม.  
พร้อมเครื่องออกกําลัง
กาย 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
กําหนด 
 

- 360,000 
/ อบต. 

- ป ร ะ ช า ช น มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจ 
ดีขึ้น 

กองช่าง  

6 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย  (หมู่ที่ 10)  บ้านใหม่ 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนได้ 
ออกกําลังกาย 

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย   
จํานวน  6  ชุด  ตาม
แบบ อบต.กระโทก 
กําหนด 

- 82,000 
/ อบต. 

- ป ร ะ ช า ช น มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจ 
ดีขึ้น 

กองช่าง  

7 โครงการเทคอนกรีตสนามเด็ก
เล่น  พร้อมชุดอุปกรณ์ออก
กําลังกาย และทํารั้วรอบสนาม
เด็กเล่น  (หมู่ที่  ๑๓)  บ้าน
คลองท่าแร่ 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนได้ 
ออกกําลังกายและมี
ส ถ า น ที่ พั ก ผ่ อ น
หย่อนใจ 

ถมดิน เทคอนกรีต  
กว้าง 8 ม.ยาว 14 ม. 
พร้อมทํากําแพงกันดิน
ล้อมรั้วโดยรอบ และ 
ชุดอุปกรณ์ ออกกําลัง
กาย 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
กําหนด 

- 180,000 
/ อบต. 

- ป ร ะ ช า ช น มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจ 
ดีขึ้น 

กองช่าง  

 
 



๔๐ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมการออกกําลังกาย  

3.2 จัดและส่งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนกีฬาพื้นเมือง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. 
 
 

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนมี
ร่างกายที่ 
แข็งแรง 

การแข่งขันกีฬา
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนมี
ร่างกายที่ 
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมการออกกําลังกาย 
3.5 จัดให้มีหรือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆทุกระดับ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. 
 
 

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
กําลังกาย และ
ห่างไกลยาเสพติด 

การแข่งขันกีฬา
ไม่น้อยกว่าปีละ 
1 ครั้ง 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 
  

ส่วนการศึกษา  

2. โครงการนําร่องการจัดทํา
เส้นทางสัญจรด้วยรถจักรยาน 
(Bicycle land) ในเขตพื้นที่ 
อบต.กระโทก 

เพื่อให้ประชาชนหัน
มาใช้รถจักรยานและ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี
ขึ้น 

ก่อสร้างทาง
สําหรับรถจักรยาน 
หมู่ที่๓,๕,๑๐,๑๑  
ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐  
/อบต.  

จํ า น ว น
เส้นทาง 
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนหันมา
ใช้รถจักรยาน
เพิ่มขึ้นและ
สภาพแวดล้อม 
ดีขึ้น 

 



๔๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  
4.1 จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้  เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เด็ก  เยาวชน  รักการกีฬา  การออกกําลังกาย  การนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  
หมู่ที่ 13  บ้านคลองท่าแร่ 

เพื่อให้เยาวชนได้
ออกกําลังกายและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬา 
ให้เยาวชน หมู่ที่ 
13 

- - 30,000 
/ อบต. 

เยาวชนในหมู่บ้าน 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ   
4.2 จัดกิจกรรมให้เด็ก  เยาวชน  ทํากิจกรรมในเวลาว่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. 
 
 

โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน เพื่อให้เด็ก และ
เยาวชน  ได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

เด็ก และเยาวชน 
ในเขตตําบลกระ
โทก 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

เด็กและเยาวชน ได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

ส่วนการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                  5.1 จัดให้มีการศึกษาเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่น  ให้มีความรักและหวงแหนศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. 
 
 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป มี
ความรักและหวงแหน
ศิลปะ  วัฒนธรรม   
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชน
ในเขตอบต. 
อย่างน้อยปีละ 1  
ครั้ง 

- - 10,000 เด็กและเยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป มีความรัก
และหวงแหนศิลปะ  
วัฒนธรรม   
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา  

2. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
ตําบลกระโทก 

เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ 
ให้แก่ประชาชนทั่วไป 

จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ตําบลกระ
โทก   
จํานวน ๑ แห่ง 

- 1๐๐,๐๐๐   
/ อบต. 

- ประชาชนมีแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้
และได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                  5.2 จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. 
 
 

โครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม 
ตําบลกระโทก 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่ 

จัดตั้งสภา
วัฒนธรรม 
ขึ้นในตําบลกระ
โทก 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

3๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นได้รับความ
สนใจเพิ่มขึ้นและสืบ
ทอดสู่คนรุ่นหลัง 

สํานักงานปลัด 
 

 

2.   รวมรวบวัฒนธรรมประจํา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ทราบวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

ข้าวของเครื่องใช้
ในการดําเนิน
ชีวิตของคนใน
อดีต 

- 10,000 10,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีแหล่ง
ศึกษาวัฒนธรรม
ตําบล 

ส่วนการศึกษา รวมรวบ
วัฒนธรรม
ประจํา
ท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.4 ให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม  อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. 
 

จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ได้ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ 1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 ประเพณีไทย
คงสืบต่อไป 

ส่วนการศึกษา  

2. จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ได้ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ 1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 ประเพณีไทย
คงสืบต่อไป 

ส่วนการศึกษา  



๔๔ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3. จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ได้ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ 1  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 ประเพณีไทย
คงสืบต่อไป 

ส่วนการศึกษา  

4. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  (พิธีบวงสรวงศาล
ประคํา หมู่ที่ 3 บ้านดอนใหญ่) 

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 
ไว้ศึกษาเรียนรู้ 

จัดพิธีบวงสรวง 
ศาลประคํา  หมู่ที่ 
3 บ้านดอนใหญ่  

- - ๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอด
และคนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาเรียนรู้ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

5 โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามของไทยไว้และเสริมศิ
ริมงคลให้แก่ 
คณะผู้บริหาร,สมาชิกฯ,
พนักงานและประชาชน
ทั่วไป 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่ จํานวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

เสริมศิริมงคล
ให้แก่ 
คณะผู้บริหาร,
สมาชิกฯ,
พนักงานและ
ประชาชน
ทั่วไป 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.5 จัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กร  ชุมชน  สมาคมที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.   อุดหนุนอําเภอตามโครงการจัด
งานสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท่าน
ท้าวสุรนารี 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้
ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ 1  ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการถ่ายทอด 

ส่วนการศึกษา  

2. อุดหนุนโครงการแห่เทียน
พรรษา ของวัดโบสถ์คงคาล้อม 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้
ร่วมประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ 1  ครั้ง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการถ่ายทอด 

ส่วนการศึกษา  

3. อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของวัดปรางค์พะโค 

เพื่อให้ส่งเสริม ทํานุบํารุง
ศาสนา 

ปีละ 1  ครั้ง 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ส่งเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา 

ส่วนการศึกษา  

4 อุดหนุนโครงการสามเณรภาค
ฤดูร้อน 

เพื่อทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา 

ปีละ 1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา 

ส่วนการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาการท่องเที่ยว 
      6.๒   สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ  และที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

 

๑ โครงการปรับภูมิทัศน์รอบ 
ปรางค์พะโค 

 
 

เพื่อให้โบราณสถานและ
สถานที่ท่องเที่ยว คงอยู่
และสวยงาม ตลอดไป 

ปรับภูมิทัศน์ 
บริเวณรอบ 
ปรางค์พะโค  หมู่
ที่ 11 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
 / อบต. 

สภาพแวดล้อมของ
โบราณสถานมีความ
สะอาด สวยงาม 

ส่วนโยธา  



๔๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการท่องเที่ยว 
     6.๕    การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาการท่องเที่ยว 
      6.๖   แนวทางการพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

 

๑ โครงการมัคคุเทศก์น้อยนํา
เที่ยวปรางค์พะโค 
 

 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ปรางค์พะโค ให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น 

นักท่องเที่ยวมาเที่ยวปรางค์
พะโคเพิ่มขึ้น  

๒๐,๐๐๐ 
/อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
/อบต. 

นักท่องเที่ยวรู้จัก
และมาเที่ยวชม
ปรางค์พะโคเพิ่ม
มากขึ้น 

ส่วน
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

 

๑ โครงการจัดงานอนุรักษ์
และเผยแพร่ปรางค์พะ
โค  (นั่งกินเข่า – เล่าหน
หลัง – สู่วิถีคนกระโทก) 

เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
ปรางค์พะโคให้เป็นที่รู้จัก 

จัดงาน (นั่งกินเข่า – เล่า
หนหลัง – สู่วิถีคนกระ
โทก)   
จํานวน  ๑  ครั้ง/ปี 

๑5๐,๐๐๐ 
/อบต. 

๑5๐,๐๐๐ 
/อบต. 

๑5๐,๐๐๐ 
/อบต. 

เผยแพร่ปรางค์พะโค
ให้เป็นที่รู้จักและมีนัก
ท่อง 
เที่ยวมาชมปรางค์พะ
โคมากขึ้น 

ส่วน
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

๒ โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ปรางค์พะโค 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ปรางค์พะโคให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

ทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
ปรางค์พะโค 

- ๓๐,๐๐๐ 
/อบต. 

๓๐,๐๐๐ 
/อบต. 

ประชาชนให้ความ
สนใจและรู้จักปรางค์
พะโคเพิ่มมากขึ้น 

ส่วน
การศึกษา  ฯ 

 



๔๗ 

 
 

ภาคผนวก 
 
 

- คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ท่ี  466/2557 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษา  และ
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  และจารีตประเพณี  
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

- คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ท่ี  467 /๒๕๕7  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  และจารีตประเพณี  ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระโทก 

- คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ท่ี    505 /๒๕๕7 เรื่อง  แต่งต้ังประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 



๔๙ 

 

 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 
 
 
 
 



๕๑ 
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๕๒ 

 

 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


