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  บทที่ 1 
บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่าเป็นองค์กรที่ส าคัญในการพัฒนาคน รวมถึงการส่งเสริมท านุ
บ ารุง ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเพราะเป็นหน่วย
ราชการที่ใกล้ชิด กับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนและหลากหลาย 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของไทย (9) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2549  ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของเทศบาล ตามมาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนดังนี้ (9) การจัดการศึกษา (10) การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชราแลผู้ด้อยโอกาส(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (31) กิจการอันใดที่เป็น
ผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ใช้แนวทางในการจัดการศึกษาตามความพร้อม ความเหมาะสมและความ
ต้องการของท้องถิ่น ดังนี้ 

1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
2. งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
3. งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
4. งานกีฬาและนันทนาการ 
5. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
การพัฒนางานดังกล่าว ถือว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเทศบาลต าบลป่าซางจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญ ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ                
ปั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ก า ร ก า ห น ด แ ผ น ง า น



2 

โครงการในด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยมีข้อพิจารณาที่ส าคัญ ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของเทศบาลต าบลป่าซาง ดังนี้ 

1. ความเสมอภาคของผู้ที่จะได้รับการศึกษา โดยเฉพาะผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส จะต้องได้รับ
การศึกษาที่ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

2. ความพร้อมของเทศบาลต าบลป่าซางจะต้องวิเคราะห์ศักยภาพ และความพร้อมของตนเอง 
ภายใต้เกณฑ์และระเบียบข้อกฎหมายที่ก าหนด เพ่ือให้การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามแนวทางที่   
ก าหนดไว้ 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน ผู้ปกครอง รวมถึงองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ   
อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษามีความหลากหลาย 
1.1 วิสัยทัศน์ 
 “ใส่ใจกีฬา การศึกษามีตามมาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาประเพณี เยาวชนมีพัฒนาการ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
1.2 พันธกิจ 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามมาตรฐาน 
2. สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สอดคล้อง

กับเอกลักษณ์ความเป็นไทย และวิถีชีวิตของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
5. จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
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1.3 เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets)  
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนออกก าลัง
กายและฝึกกีฬา 

- มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเลนกีฬา/
การออกก าลังกาย 

- ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสริมการ
เล่นกีฬา/การออกก าลังกาย 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริมการ
เล่นกีฬา/ออกก าลังกาย 

1 โครงการ 
 

ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 65 

2 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 
 

2 
 
ร้อยละ 

65 
ร้อยละ 

65 
 

2 
 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

70 
 

2 
 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

75 
 

2 
 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
 

2 
 
ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 

85 
 

2. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใน
สังกัดให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลสามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

- ร้อยละของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล      
ป่าซางที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ100 
 

ร้อยละ 100 

100 
 

100 

100 
 

100 

100 
 
100 

100 
 
100 

100 
 
100 

3. เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

- มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

5 โครงการ 
 

5 โครงการ 
 

ร้อยละ 60  
 

ร้อยละ 60 

5 
 

3 
 

85 
 

85 

6 
 

3 
 

65 
 

65 

7 
 

3 
 

70 
 

70 

7 
 

4 
 

75 
 

75 

7 
 

5 
 

80 
 

80 

7 
 

5 
 

85 
 

85 
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เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets)  
ปี 66-70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

4. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก เยาวชนให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
แก่สังคม 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 

จ านวน 3 โครงการ 3 1 1 2 2 3 

5. เพ่ือจัดหาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนให้เพียงพอ ทั่วถึง 

- จ านวนแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 3 แห่ง 5 3 3 4 5 5 

 



5 
 
1.4 รายละเอียดตัวชี้วัด 

 1.4.1 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ 1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนประชาชนออกก าลังกายและฝึกกีฬา 

1. ตัวชี้วัดที่ 1:  
 
2. ขอบเขตความหมาย:   
 
3. หน่วยวัด 

มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา/
ออกก าลังกาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชน หมายถึง เด็ก เยาวชน
และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 
จ านวนนับ 

4. เป้าหมาย/เกณฑ์ปี 2566-2570: 4 โครงการ 
5. วิธีค านวณ: นับจากจ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) 1 โครงการ 
7.แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล: รวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/รายงาน: รายงานเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
 

1. ตัวชี้วัดที่ 2:  
 
2. ขอบเขตความหมาย:   
 
3. หน่วยวัด 

ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกก าลังกาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชน หมายถึง เด็ก เยาวชน
และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 
ร้อยละ 

4. เป้าหมาย/เกณฑ์ปี 2566-2570: ร้อยละ 85 
5. วิธีค านวณ: จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทีอ่อกก าลังกาย x100 

   จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต ทต.ป่าซาง 

6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) ร้อยละ 60 
7.แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล: รวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/รายงาน: รายงานเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
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1. ตัวชี้วัดที่ 3:  
 
2. ขอบเขตความหมาย:   
 
3. หน่วยวัด 

ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการเล่น
กีฬา/การออกก าลังกาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชน หมายถึง เด็ก เยาวชน
และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 
ร้อยละ 

4. เป้าหมาย/เกณฑ์ปี 2566-2570: ร้อยละ 85 
5. วิธีค านวณ: ค านวณจากแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดระดับ 5 

ระดับ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) มีความพึงพอใจร้อยละ 70 
7.แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล: รวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/รายงาน: รายงานเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
 

 1.4.2 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 2 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ตัวชี้วัดที่ 1:  
 
2. ขอบเขตความหมาย:   
 
 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา 
- สถานศึกษาในสังกัด หมายถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าซาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
- มาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) 

3. หน่วยวัด ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ปี 2566-2570: ร้อยละ 100 
5. วิธีค านวณ:  

6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) ร้อยละ 100 
7.แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล: รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของศพด. และ

โรงเรียนอนุบาลฯ 
รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. 

8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/รายงาน: รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)ปีละ 1 ครั้ง ของ
ศพด. และโรงเรียนอนุบาลฯ 
รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. ประเมิน 5 ปี
ต่อ 1 ครั้ง 
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1.4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 3 เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

1. ตัวชี้วัดที่ 1:  
 
2. ขอบเขตความหมาย:   
 

มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและศาสนา 
เดก็ เยาวชน และประชาชน หมายถึง เด็กและเยาวชน
และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

3. หน่วยวัด จ านวนนับ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ปี 2566-2570: 22 โครงการ 
5. วิธีค านวณ: นับจากจ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) 19 โครงการ 
7.แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/รายงาน: รายงานเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
 

1. ตัวชี้วัดที่ 2:  
 
2. ขอบเขตความหมาย:   
 

มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
เด็ก เยาวชน และประชาชน หมายถึง เด็กและเยาวชน
และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา เทศบาลต าบลป่าซาง 
4. หน่วยวัด จ านวนนับ 
5. เป้าหมาย/เกณฑ์ปี 2566-2570: 6 โครงการ 
6. วิธีการค านวณ: นับจากจ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
7. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) 1 โครงการ 
7.แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/รายงาน: รายงานเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
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1. ตัวชี้วัดที่ 4:  
 
2. ขอบเขตความหมาย:   

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
เด็ก เยาวชน และประชาชน หมายถึง เด็กและเยาวชน
และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

3. หน่วยวัด ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ปี 2566-2570: ร้อยละ 85 
5. วิธีค านวณ: ค านวณจากแบบสอบถาม วัดระดับ 5 ระดับ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) ร้อยละ 60 
7.แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/รายงาน: รายงานเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
 

 

1. ตัวชี้วัดที่ 3:  
 
2. ขอบเขตความหมาย:   
 

ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
เด็ก เยาวชน และประชาชน หมายถึง เด็กและเยาวชน
และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

3. หน่วยวัด ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ปี 2566-2570: ร้อยละ 85 
5. วิธีค านวณ: จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริม x 100 

จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) ร้อยละ 60 
7.แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/รายงาน: รายงานเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
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1.4.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 4 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ 

1. ตัวชี้วัดที่ 1:  
 
2. ขอบเขตความหมาย:   
 

มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กและเยาวชน 
เด็ก เยาวชน และประชาชน หมายถึง เด็กและเยาวชน
และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

3. หน่วยวัด จ านวนนับ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ปี 2566-2570: 3 โครงการ 
5. วิธีค านวณ: นับจากจ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) 1 โครงการ 
7.แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/รายงาน: รายงานเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
 

1. ตัวชี้วัดที่ 2:  
 
2. ขอบเขตความหมาย:   
 

ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
เด็ก เยาวชน และประชาชน หมายถึง เด็กและเยาวชน
และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

3. หน่วยวัด ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ปี 2566-2570: ร้อยละ 85 
6. วิธีการค านวณ:   จ านวนเด็กและเยาวชนท่ีไดร้ับการส่งเสริม X 100 

  จ านวนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 
7. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) ร้อยละ 60  
7.แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/รายงาน: รายงานเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
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1. ตัวชี้วัดที่ 3:  
 
2. ขอบเขตความหมาย:   
 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เด็ก เยาวชน และประชาชน หมายถึง เด็กและเยาวชน
และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

3. หน่วยวัด ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ปี 2566-2570: ร้อยละ 85 
5. วิธีค านวณ: ค านวณจากแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดระดับ 5 ระดับ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) ร้อยละ 60 
7.แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/รายงาน: รายงานเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
 

1.4.5 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ 5 เพ่ือจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียนให้เพียงพอ ทั่วถึง 

1. ตัวชี้วัดที่ 1:  
2. ขอบเขตความหมาย:   

มีจ านวนแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 
แหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 
โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

3. หน่วยวัด จ านวนนับ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ปี 2566-2570: 5 แห่ง 
5. วิธีค านวณ: นับจากแหล่งเรียนการเรียนรู้ที่เทศบาลให้การ

สนับสนุนงบประมาณ/ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) 3 แห่ง 
7.แหล่งข้อมูล/วิธีการรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 
8. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/รายงาน: รายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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บทที่ 2 

ผลการจัดการศึกษาในรอบรอบปีที่ผ่านมา 

 ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลต าบลป่าซางได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลป่าซางว่า “ใส่ใจกีฬา การศึกษามีตามมาตรฐาน สืบสานประเพณี 
เด็กมีพัฒนาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
ตามยุทธศาสตร์ จ านวน 35 โครงการ กองการศึกษา เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ด าเนินโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย จ านวน 10 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 25 โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
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2.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างมีมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน

สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง สร้างความ
สามัคคีและห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ไม่ได้ด าเนินการ ประชาชนจาก 10 หมู่บ้าน -  

 กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการออกก าลังกายกลางแจ้งให้บริการแก่ประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมจ้างเหมาบริการผู้น าการ

ออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโร
บิค 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกายด้วยการ
เต้นแอโรบิค 

ได้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนจาก 10 หมู่บ้าน ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลป่าซาง
มีสุขภาพแข็งแรงด้วย

การเต้นแอโรบิค 
100% 

 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดให้มีศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและอุปกรณ์กีฬาเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. การจัดซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือประชาชนมีอุปกรณ์

ที่ใช้ส าหรับการออก
ก าลังกายอย่างพอเพียง 

ได้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนจาก 10 หมู่บ้าน ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลป่าซาง
มีอุปกรณ์ส าหรับออก
ก าลังกานเพียงพอ  
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2.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ศพด.และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และผู้เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา 

- เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ใน
การบริหารจัดการการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ 
 

ไม่ได้ด าเนินการ ครูและบุคลากร และ
นักเรียนศพด. และรร.อนุ
บาลเทศบาลต าบลป่าซาง 

คณะกรรมการบริหาร
ศพด.และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและ
ผู้เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาสามารถ
บริหารและจัด
การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 
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 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและมหกรรม
การศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความรู้ในด้านวิชาการ
ทางการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ครู และ
ผู้ดูแลเด็ก 
 

ไม่ได้ด าเนินการ ครูและบุคลากร และ
นักเรียนศพด. และรร.อนุ
บาลเทศบาลต าบลป่าซาง 

ครูและบุคลากร และ
นักเรียนศพด. และร
ร.อนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซางเขาร่วม 
100% 

 

2. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 

เพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
ร่วมกันดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และ นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง
ให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน 

ไม่ได้ด าเนินการ พนักงานเทศบาลฯ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ศพด. 
และ รร.อนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง ผู้ปกครอง
นักเรียน 

เข้าร่วม 100 %  

3. โครงการวันวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้แก่ชุมชนและผู้ปกครอง 

ไม่ได้ด าเนินการ ครูและบุคลากร และ
นักเรียนศพด. และ            
รร.อนุบาลเทศบาลต าบล   
ป่าซาง ผู้ปกครองนักเรียน 

-  
 

4. โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและวันส าคัญของ
ชาติ 

- เพ่ือปลูกฝังให้เด็กเล็กเข้าใจถึง
วันส าคัญต่าง ๆ ของชาติไทย 
- เ พ่ือส่งเสริมให้ เด็กเล็กได้ท า
กิจกรรมที่ เป็นธรรมเนี ยมพึง
ปฏิบัติในวันส าคัญต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

ไม่ได้ด าเนินการ พนักงานเทศบาลฯ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ศพด. 

และ รร.อนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง ผู้ปกครอง

นักเรียน 

เข้าร่วม 80 %  
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 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  โครงการอบรมพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน
และการบริหาร
สถานศึกษา 

-เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
- เพ่ือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึ กษาขั้ น
พ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 

ไม่ได้ด าเนินการ ครูและบุคลากร และนักเรียน
ศพด. และ            รร.อนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง 

ครูและบุคลากร และ
นักเรียนศพด. และ  
รร.อนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซางเข้าร่วม 
100% 

 

  

 กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมให้เด็กเล็กและนักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ตามความเหมาะสม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างประสบการณ์การ
จัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือสร้างเสริมเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเด็กนักเรียน รร.อนุบาลฯ
ให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง   ๔ ด้าน 
-เพ่ือส่งเสริมเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กนักเรียน รร.อนุบาลฯเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติจริง 

ไม่ได้ด าเนินการ เด็กเล็กศพด.และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

เด็กเล็กศพด.และ
นักเรียนรร.อนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซางเข้า
ร่วม 100% 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

2. โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่
โลกกว้าง 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 

ไม่ได้ด าเนินการ เด็กเล็กศพด.และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
100% 

 

3. โครงการแข่งขันกีฬาของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก ได้เล่นกีฬาอย่าง
มีทักษะและออกก าลังกายท่ีถูกต้อง 

ได้ด าเนินการ
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เด็กเล็กศพด.และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
100% 

 

4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน
การเล่น 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

ได้ด าเนินการ
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เด็กเล็กศพด.และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

เพ่ือส่งเสริมการเรยีนรู้เด็ก
เล็กศพด.และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง100% 

 

5. โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถี
คนป่าซาง สถานศึกษา
เทศบาลต าบลป่าซาง 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมี
ทักษะชีวิตและสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นคนดี มรวินัย และความสุข 

ได้ด าเนินการ
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เด็กเล็กศพด.และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

เด็กเล็กศพด.และ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซางมี
ทักษะชีวิต และสามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
คนดี มรวินยั และความสุข 

 

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน

ได้ด าเนินการ
ตาม

วัตถุประสงค์ 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซางเกิด
พัฒนาการที่ดีครบทั้ง 4 
ด้านทั้งด้านร่างกาย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

 (รายหัว)ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือของของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
- ค่ ากิ จกรรมพัฒนาผู้ เรี ยนของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
- ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 
 

อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

7.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลป่าซาง) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 

ได้ด าเนินการ
ตาม

วัตถุประสงค์ 

เด็กเล็กศพด.เทศบาลต าบล
ป่าซาง 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลป่าซาง
เกิดพัฒนาการที่ดีครบทั้ง 
4 ด้านทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
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2.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสง่เสริมสถาบันศาสนา สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพุทธศาสนา สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือส่งเสริมงานวันประเพณี
ลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป 

ได้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้ง 
10 หมู่บ้าน 

100% บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

2. โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ือส่งเสริมงานประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป 

ไม่ได้ด าเนินการ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้ง 
10 หมู่บ้าน 

100% ไม่ได้ด าเนินการ 

3. อุดหนุนส่วนราชการ งาน
ประเพณีสงกรานต์ 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์งาน
ประเพณีสงกรานต์อ าเภอป่า
ซาง 

ไม่ได้ด าเนินการ ประชาชนในอ าเภอป่าซาง ๘ 
ต าบล 

100% ไม่ได้ด าเนินการ 
 

4.  โครงการแห่เทียนพรรษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน
ร่วมสืบทอดประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป 

ไม่ได้ด าเนินการ เด็ก เยาวชน  
จ านวน 100 คน 

100% ไม่ได้ด าเนินการ 

5. อุดหนุนส่วนราชการ งาน
เทศกาลล าไย 

เพ่ือส่งเสริมพืชเศรษฐกิจล าไย
อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ล าพูนและเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจของจังหวัดล าพูน 

ไม่ได้ด าเนินการ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับพืช
เศรษฐกิจล าไยในจังหวัด
ล าพูนเข้าร่วมกิจกรรม 

100% ไม่ได้ด าเนินการ 

6. อุดหนุนส่วนราชการ งานพระ
นางจามเทวีและงานฤดูหนาว
จังหวัดล าพูน 

เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนความ
เคารพนับถือพระนางจามเทวี
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัด 

ไม่ได้ด าเนินการ ประชาชนในจังหวัดล าพูนร่วม
เคารพนับถือพระนางจามเทวี 
อันเป็นปฐมกษัตริย์เมือง
ล าพูน 
 

100% ไม่ได้ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
7. อุดหนุนส่วนราชการงาน

ประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุหริ
ภุญชัย 

เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนใน
จังหวัดล าพูนเกิดความเคารพ
นับถือพระบรมธาตุหริภุญชัย
อันเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจ 

ไม่ได้ด าเนินการ ประชาชนในจังหวัดล าพูนร่วม
สรงน้ าพระบรมธาตุหริภุญชัย

อันเป็นวัดประจ าจังหวัด
ล าพูน 

100% ไม่ได้ด าเนินการ 

8. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการแข่งขันเรือยาววัดบ้าน
ก้อง 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการ
แข่งขันเรือยาวอันดีงามของ
ต าบลปากบ่องให้คงอยู่สืบไป 

ไม่ได้ด าเนินการ ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลป่าซาง ต าบลใกล้เคียง
เข้าร่วมงานแข่งขันเรือยาว 

100% ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

9. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ปากบ่อง (โครงการประเพณี
สรงน้ าพระธาตุและกู่ครูบาวัด
บ้านก้อง) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุและกู่
ครูบาวัดบ้านก้องให้คงอยู่สืบไป 

ไม่ได้ด าเนินการ เด็ก เยาวชน ประชาชน
หมู่บ้านปากบ่องและบ้านก้อง 

จ านวน200 คน 

 
100% 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ท่าต้นงิ้ว (โครงการ ประเพณี
สรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุ และ
กู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าต้นงิ้ว) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ าพระบรม
สารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้า
อาวาสวัดท่าต้นงิ้วให้คงอยู่
สืบไป 

ไม่ได้ด าเนินการ เด็ก เยาวชน ประชาชน
หมู่บ้านท่าต้นงิ้ว 
 จ านวน200 คน 

 
100% 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

11. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านล้อง(โครงการ ประเพณี
สรงน้ าพระธาตุ และกู่ครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง)                                                     

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุและกู่
อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาสบ้าน
ล้องให้คงอยู่สืบไป 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
เด็ก เยาวชน ประชาชน

หมู่บ้านบ้านล้อง 
 จ านวน200 คน 

 
100% 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

หนองสลีก(โครงการ ประเพณี
สรงน้ าพระธาตุ และรูปเหมือน
ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรม
สังเวช 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุและกู่
อัฐิครูบาอดีตอาวาสวัดธรรม
สังเวชให้คงอยู่สืบไป 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
เด็ก เยาวชน ประชาชน

หมู่บ้านหนองสลีก 
 จ านวน200 คน 

 
100% 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

13. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ฉางข้าวน้อยใต้(โครงการ 
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่อัฐิครู
บาคันธา (ครูบาคางเป็ด) วัด
ฉางข้าวน้อยใต้) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุและกู่
อัฐิครูบาคันธา(ครูบาคางเป็ด)
และสรงน้ าอัฐิให้คงอยู่สืบไป
ธาตุพระครูสุมงคลประยุต(ครู
บาอินสมสุมงคโล)วัดฉางข้าว
น้อยใต้ให้คงอยู่ต่อไป 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
เด็ก เยาวชน ประชาชน

หมู่บ้านหนองสลีก 
จ านวน200 คน 

 
100% 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

14. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ฉางข้าวน้อยเหนือ(โครงการ 
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุศรีจอม
ยอง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุศรีจอม
ยองวัดฉางข้าวน้อยให้คงอยู่
สืบไป 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
เด็ก เยาวชน ประชาชน

หมู่บ้านวัดฉางข้าวน้อยเหนือ 
จ านวน200 คน 

 
100% 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

15. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ป่าซาง(โครงการ ประเพณีใส่
ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิล เสา
หลักเมืองป่าซาง งานสรงน้ า

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสา
อินทขิล เสาหลักเมืองป่าซาง 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
หมู่บ้านป่าซาง จ านวน200 
คน 

 
100% 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
พระธาตุและสรงน้ ารูปเหมือน
ครูบาอดีตเจ้าอาวาส วัดอิน
ทขิล) 

งานสรงน้ าพระบรมธาตุและรูป
เหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัด
อินทขิลให้คงอยู่สืบไป 

16. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
ป่าซาง(โครงการ ประเพณีสรง
น้ าพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ า
กู่อัฐิครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสวัด
พานิชสิทธิการาม) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ าพระบรม
สารีริกธาตุ สรงน้ ากู่อัฐิครูบา
อาจารย์เจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิ
การามให้คงอยู่สืบไป 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
เด็ก เยาวชน ประชาชน

หมู่บ้านป่าซาง จ านวน200 
คน 

 
100% 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

17. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
ป่าซาง(โครงการ ประเพณีสรง
น้ าพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ า
กู่อัฐิครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสวัด
ป่าซางงาม) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ าพระบรม
สารีริกธาตุ สรงน้ ากู่อัฐิครูบา
อาจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
เด็ก เยาวชน ประชาชน

หมู่บ้านป่าซาง จ านวน200 
คน 

 
100% 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

18.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หนองหอย(โครงการ ประเพณี
แห่ไม้ก้ า และประเพณีสรงน้ า
พระธาตุกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดหนองหอย) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีประเพณีแห่ไม้ก้ า และ
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่ครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหอยให้
คงอยู่สืบไป 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
เด็ก เยาวชน ประชาชน

หมู่บ้านหนองหอย จ านวน
200 คน 

 
100% 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 
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2.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมเด็ก เยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่สังคม 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิด
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
มีความกล้าแสดงออก
และได้ท ากิจกรรมเพ่ือ
สร้างสัมพันธไมตรี
ร่วมกัน 

ไม่ได้ด าเนินการ เด็กในเขเทศบาลต าบลป่า
ซางและนอกเขตเทศบาล 

จ านวน 500 คน 

100% ไม่ได้ด าเนินการ 

2.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดหาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 5.1 ด าเนินการจัดตั้งหรือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. การจัดซื้อวัสดุการศึกษา(หนังสือ

ห้องสมุด) 
เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ภายในชุมชน 

ได้จัดท าตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนใช้บริการไม่น้อย
กว่า200 คน 

100% บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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        บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 กองการศึกษาเทศบาลต าบลป่าซางได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของกองการศึกษาเทศบาลต าบลป่าซาง ดังนี้ 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลป่าซาง 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาการกีฬาและ
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่าง
มีมาตรฐาน 

1.1 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม 
1.2 จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการการออกก าลัง
กายกลางแจ้งให้แก่ประชาชน 
1.3 จัดให้มีศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
และอุปกรณ์กีฬาเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน 
1.4 มีการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลต าบลป่า
ซางให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการกีฬา 
 

กองการศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาใน
สังกัดให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

2.1 ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เก่ียวข้องทางการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2.2 ส่งเสริมให้มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้
โดยเน้นให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
2.3 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
2.4 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 4 ด้านทั้งในและนอก
สถานศึกษาตามความเหมาะสม 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการการจัดการ 
เรียนการสอนโดยเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. การส่งเสริม สถาบันศาสนา 
สืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของไทยและวิถีชีวิตของท้องถิ่น 

3.1 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม พุทธศาสนา 
สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

4. การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
เยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่สังคม 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 

กองการศึกษา 

5. การจัดหาแหล่ง ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

5.1 ด าเนินการจัดตั้งหรือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ เป็น
ต้น 
5.2 ส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
สวนเกษตรพอเพียง สถานที่ส าคัญในท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ 

 



 
 

บทที่ 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 กองการศึกษา เทศบาลต าบลป่าซาง มีโครงการ/
กิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษากองการศึกษา เทศบาลต าบลป่าซาง ดังนี้
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4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2568 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2569 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2570 

รวมปีงบประมาณทั้งหมด 

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) 

จ านวน 
โครงการ 

1. การพัฒนาการกีฬาและส่งเสรมิ
กิจกรรมนันทนาการอย่างมีมาตรฐาน 
1.1 กลยุทธ์จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม 
1.2 กลยุทธ์จัดให้มีกจิกรรม
นันทนาการการออกก าลังกาย
กลางแจ้งให้แก่ประชาชน 
1.3 จัดให้มีศูนยส์่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการและอุปกรณ์กีฬาเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชน 
1.4 กลยุทธ์มีการปรับปรุงสนามกฬีา
เทศบาลต าบลป่าซางให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการกีฬา 

 
 

200,000 
 

45,000 
 
 

30,000 
 
 

500,000 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

 
 

200,000 
 

45,000 
 
 

30,000 
 
 

500,000 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

 
 

200,000 
 

45,000 
 
 

30,000 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 

 
 

200,000 
 

45,000 
 
 

30,000 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 

 
 

200,000 
 

45,000 
 
 

30,000 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 

 
 

1,000,000 
 

225,000 
 
 

150,000 
 
 

1000,000 

 
 

5 
 

5 
 
 

5 
 
 

        2 

รวม 775,000 4 775,000 4 275,000 3 275,000 3 275,000 3 2,375,000 17 
2. การพัฒนากระบวนการจดัการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาในสงักัด
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมใหค้ณะกรรมการ
บริหารศพด.และคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 



27 
 

ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2568 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2569 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2570 

รวมปีงบประมาณทั้งหมด 

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) 

จ านวน 
โครงการ 

2.2 กลยุทธส์่งเสรมิให้มีการจดัการเรียน
การสอนโดยเน้นใหผู้้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ  
2.3 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผูดู้แลเด็กให้มคีุณภาพและ
มาตรฐานทีเ่หมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพช้ันสูง 
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กและ
นักเรียนได้มีการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกสถานท่ีตามความ
เหมาะสม 
 
 

 
80,000 

 
 
112,000 
 
 
 
1,363,400 

 
5 
 
 

3 
 
 
 

7 

 
80,000 

 
 

112,000 
 
 
 

1,363,400 

 
5 
 
 

3 
 
 
 

7 
 

 
80,000 

 
 

112,000 
 
 
 

1,363,400 

 
5 
 
 

3 
 
 
 

7 
 
 

 

 
80,000 

 
 

112,000 
 
 
 

1,363,400 

 
5 
 
 

3 
 
 
 

7 
 

 

 
80,000 

 
 

112,000 
 
 
 

1,363,400 

 
5 
 
 

3 
 
 
 

7 
 
 

 

 
400,000 

 
 

560,000 
 
 
 

6,817,000 

 
25 

 
 

15 
 
 
 

35 

รวม 1,575,400 16 1,575,400 16 1,575,400 16 1,575,400 16 1,575,400 16 8,027,000 80 
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ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2568 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2569 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2570 

รวมปีงบประมาณทั้งหมด 

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) 

จ านวน 
โครงการ 

3. การส่งเสริม สถาบันศาสนา สบื
สานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของไทยและวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น 
3.1 กลยุทธ์จัดให้มีกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริม พุทธศาสนา สืบสานและ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของไทย
และท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
512,000 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
512,000 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
512,000 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
512,000 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
512,000 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
2,560,000 

 
 
 
 
 
90 

รวม 512,000 18 512,000 18 512,000 18 512,000 18 512,000 18 2,560,000 90 
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ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2569 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2570 รวมปีงบประมาณทั้งหมด 

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) 

จ านวน 
โครงการ 

4. การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
เยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลทีม่ี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับแกส่ังคม 
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็ก
และเยาวชนท ากิจกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

 
 
 
50,000 

 
 
 

1 

 
 
 
 50,000 

 
 
 

1 
 
   

 

 
 
 
50,000 

 
 
 

1 

 
 
 
 50,000 

 
 
 

1 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 50,000 

 
 
 

1 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

250,000 
 

 
 
 

5 
 

   

รวม 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 250,000 5 

5. การจัดหาแหล่ง ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
5.1 กลยุทธ์ด าเนินการจดัตั้งหรือ
สนับสนุนแหล่งเรยีนรู้ตลอดชีวิต เช่น 
ห้องสมุด ศูนย์การเรยีนรู้ เป็นต้น 
5.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาแหล่ง
เรียนรูต้่างๆ เช่น สวนเกษตรพอเพียง 
สถานท่ีส าคญัในท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ฯลฯ 

 
   30,000 

 
 

20,000 
 
 

 

 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

 
30,000 

 
 

20,000 
 
 
 

 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

 
30,000 

 
 

20,000 
 
 
 

 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

 
30,000 

 
 

20,000 
 
 
 

 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

 
30,000 

 
 

20,000 
 
 
 

 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

150,000 
 
 

100,000 
 
 

 
 

5 
 
 

5 
 
 

รวม 50,000 1 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 250,000 10 
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2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างมีมาตรฐาน 
   1.1 กลยุทธ์จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายด้วยการ
แข่งขันกีฬา 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
10 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลป่า
ซางได้ออกก าลัง
กายด้วยการ
แข่งขันกีฬา 

กองการศึกษา 
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1.2 กลยุทธ์จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการออกก าลังกายกลางแจ้งให้บริการแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. กิจกรรมจ้างเหมาบริการ
ผู้น าการออกก าลังกาย
ด้วยการเต้นแอโรบิค 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายด้วยการ
เต้นแอโรบิค 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 
200 คน 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงด้วยการ
เต้นแอโรบิค 

กองการศึกษา 

  

 1.3 กลยุทธ์จัดให้มีศูนย์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้บริการแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. การจัดซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ
ออกก าลังกายอย่าง
พอเพียง 

มีผู้ใช้บริการ
อุปกรณ์กีฬา
ไม่น้อยกว่า 
100 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลป่าซาง
มีอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับออกก าลัง
กายเพียงพอ   

กองการศึกษา 
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 1.4 กลยุทธ์มีการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลต าบลป่าซางให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2565 

1. โครงการก่อสร้าง
อัฒจันทร์และอาคาร
เอนกประสงค์ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ
ออกก าลังกายอย่าง
พอเพียง 

อัฒจันทร์
อัฒจันทร์และ
อาคาร
เอนกประสงค์ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
อัฒจันทร์ส าหรับ
จัดการแข่งขัน
กีฬาอย่าง
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

   2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ศพด. 
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และผู้เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา 

- เพ่ือส่งเสริมและ
ให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการ 
การศึกษา
สถานศึกษาใน
สังกัดให้มีคุณภาพ 
 

คณะกรรมการ
บริหารศพด. 
และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
และผู้เกี่ยวข้อ 
จ านวน 40 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการ
บริหารศพด. 
และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและ
ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถจัด
การศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
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2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนน้ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
มหกรรมศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความรู้ใน
ด้ า น วิ ช า ก า ร ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ แ ก่
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ค รู แ ล ะ
ผู้ดูแลเด็ก 
 

เด็กปฐมวัย
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง ครู
ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ดูแลเด็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแลเด็ก 
สามารถน าความรู้ใน
ด้านวิชาการศึกษา
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาปรับ
ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า
โร ง เ รี ยนอนุบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลป่า
ซางต่อไป 

กองการศึกษา 

2. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 

เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสั ม พันธ์ และ
สร้ า งความรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร จั ด
การศึกษาของศพด.
และรร. ให้มากข้ึน 

ครูและ
ผู้ปกครอง
นักเรียน รวม 
150 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง 
ผู้ปกครองและชุมชน
เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
 
 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3. โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและวันส าคัญ
ของชาติ 

เ พ่ือส่ ง เสริมให้ เด็ก
ปฐมวัย เกิดความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
ปฏิบัติตนในกิจกรรม
วันส าคัญต่าง 
 

เด็กเล็กศพด.
จ านวน 50 คน 
และ นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
ฯจ านวน 100 
คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.และ 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมใน
วันส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา 

4.  โครงการวันวิชาการ เ พ่ื อ น า เ ส น อ ก า ร
จัดการเรียนการสอน
ให้ผู้ปกครองชุมชน
ได้รับรู้และเกิดความ
เชื่อถือ 

เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครอง 
จ านวน 150 
คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้ปกครอง ชุมชนเกิด
ความเชื่อถือในการ
จัดการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

5. โครงการแข่งขันกีฬา
ของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก ได้
เล่นกีฬาอย่างมี
ทักษะและออกก าลัง
กายท่ีถูกต้อง 

เด็กและเยาวชน
ใน สถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก มี
พัฒนาการสมวัยทั้ง 4 
ด้าน  คือ ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม  
ด้านสติปัญญา   

กองการศึกษา 
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2.3 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการอบรม
พัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
ใน และการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและให้
ความรู้ในการบริหาร
จัดการ การศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
ให้มีคุณภาพ 

คณะกรรมการ
บริหารศพด. 
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และผู้เกี่ยว
ข้อ จ านวน 40 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คณะกรรมการ
บริหารศพด. 
แลคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและ
ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถจัด
การศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

2. โครงการอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

เพ่ือให้ครู และผู้ดูแล
เด็ก จัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์
กระตุ้นให้ผู้เรียน ได้มี
พัฒนาการครบทั้ง4
ด้านสอดคล้องตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 

1. ค่าปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
20,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการเรียนรู้ใน
โรงเรียน 50,000 
บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัด 
อปท. 12,000 บาท 

82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 ครู และผู้ดูแลเด็ก 
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์
กระตุ้นให้ผู้เรียน 
ได้มีพัฒนาการ
ครบทั้ง4ด้าน
สอดคล้องตาม
หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560 

โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลต าบล
ป่าซาง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

3.  โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของ
ครูและผู้ดูแลเด็กใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ครู ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 13 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครู ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
มีความรู้ในการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 
    2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมให้เด็กเล็กและนักเรียนได้มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ทั้งในห้องเรียนและนอกสถานที่ตามความเหมาะสม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการเรียนรู้สู่
โลกกว้าง 

เพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้
ให้แก่เด็กเล็กและ
นักเรียนโดยการเรียนรู้
จากสถานที่จริง 

เด็กเล็กศพด.จ านวน 
50 คน และ 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯจ านวน 
100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กศพด. 
และ นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลฯ
เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้จาก
สถานที่จริง 

กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยท้องถ่ินไทย
ผ่านการเล่น 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยผ่านการ
เล่น 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่า
ซาง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กเล็ก
ศพด. และ 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯร้อยละ
100 

กองการศึกษา 

3. โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ประสบการณ์การ
จัดการเรียนรู้ 
ระดับอนุบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสร้างเสริมเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
เด็กนักเรียน รร.อนุบาล
ฯให้ เ กิ ด พั ฒนาการ
เรียนรู้ทั้ ง ๔ ด้านเกิด
กา ร เ รี ยนรู้ จ ากการ
ปฏิบัติจริง 

เด็กเล็กศพด.จ านวน 
50 คน และ 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯจ านวน 
100 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียน รร.
อนุบาลฯให้เกิด
พัฒนาการเรียนรู้
ทั้ง   ๔ ด้านเกิด
การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

4. โครงการขับเคลื่อน
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวิถีคนป่า
ซาง 
สถานศึกษา
เทศบาลต าบลป่า
ซาง 

จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ให้ เด็กมีทักษะ
ชี วิ ต  แ ล ะส า ม า ร ถ
ปฏิ บั ติ ต นต ามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นคนดี  มี
วินัย และมีความสุข 

เด็กเล็กศพด.จ านวน 
50 คน และ 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯจ านวน 
100 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียน รร.
อนุบาลฯมีทักษะ
ชีวิต และสามารถ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นคนดี มีวินัย 
และมีความสุข 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน, 
ศพด. 

5. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่า
ซาง) 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กเกิดพัฒนาการที่
ดีครบทั้ง 4 ด้าน 
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซางมี
พัฒนาการที่ดีครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

819,600 
 

819,600 
 

819,600 
 

819,600 
 

819,600 
 

เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลต าบล
ป่าซาง 

6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่า
ซาง) 
 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กเกิดพัฒนาการที่
ดีครบทั้ง 4 ด้าน 
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลป่าซางมี
พัฒนาการที่ดีครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

473,800 473,800 473,800 473,800 473,800 เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
ป่าซาง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

7. โครงการแข่งขัน
กีฬาของ
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมให้ เด็กได้
เล่นกีฬาอย่างมีทักษะ
และออกก าลังกายอย่าง
ถูกต้อง 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และ 
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลต าบลป่า
ซาง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการสมวยั
ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม 
ด้านสติปัญญา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริม สถาบันศาสนา สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
และวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
  3.1 กลยุทธ์จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ไทยและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

เพ่ืออนุรักษ์งาน
ประเพณีสงกรานต์
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลต าบล     
ป่าซาง 

ประชาชน 10 
หมู่บ้านร่วม
อนุรักษ์งาน
ประเพณี
สงกรานต์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 งานประเพณี
สงกรานต์ได้รับการ
อนุรักษ์และเป็นที่
รู้จักแก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว
ทั่วไป 
 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2. โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพ่ืออนุรักษ์งาน
ประเพณีลอย
กระทงและส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลต าบล     
ป่าซาง 

ประชาชน 10 
หมู่บ้านร่วม
อนุรักษ์งาน
ประเพณีลอย
กระทง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 งานประเพณีลอย
กระทงได้รับการ
อนุรักษ์และเป็นที่
รู้จักแก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว
ทั่วไป 

กองการศึกษา 

3. โครงการถวายเทียน
เทียนพรรษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนอนุรักษ์
ประเพณีถวาย
เทียนพรรษา 

เด็กและ
นักเรียน
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประเพณีถวายเทียน
เทียนพรรษาได้ถูก
อนุรักษ์ให้คงอยู่ 

 

4. อุดหนุนส่วนราชการ 
งานเทศกาลล าไย 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดล าพูนให้
เป็นที่รู้จักแก่
ประชาชนทั่วไป 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
1,000 คน 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 การท่องเที่ยวของ
จังหวัดล าพูนได้ถูก
ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก
แก่ประชาชนทั่วมาก
ยิ่งขึ้นไป 

อ าเภอป่าซาง 

5. อุดหนุนส่วนราชการ 
งานพระนางจามเทวี
และงานฤดูหนาว
จังหวัดล าพูน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดล าพูนให้
เป็นที่รู้จักแก่
ประชาชนทั่วไป 
 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การท่องเที่ยวของ
จังหวัดล าพูนได้ถูก
ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก
แก่ประชาชนทั่วมาก
ยิ่งขึ้นไป 
 

อ าเภอป่าซาง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6. อุดหนุนส่วนราชการ
งานประเพณีสรงน้ า
พระบรมธาตุหริภุญ
ชัย 

เพ่ือส่งเสริมงาน
ประเพณีสรงน้ า
พระบรมธาตุหริภุญ
ชัยให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
1,000 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 งานประเพณสีรงน้ า
พระบรมธาตุหริภุญ
ชัยได้รับการส่งเสริม
ให้คงอยู่สืบไป 

อ าเภอป่าซาง 

7. โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีสงกรานต์
อ าเภอป่าซาง 

เพ่ืออนุรักษ์งาน
ประเพณีสงกรานต์
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลต าบล     
ป่าซาง 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
1,000 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 งานประเพณี
สงกรานต์ได้รับการ
อนุรักษ์และเป็นที่
รู้จักแก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว
ทั่วไป 

อ าเภอป่าซาง 

8. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการ
แข่งขันเรือยาววัด
บ้านก้อง 

เพ่ืออนุรักษ์งาน
ประเพณีโครงการ
แข่งขันเรือยาววัด
บ้านก้องให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
200 คน 
ร่วมงาน
ประเพณี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการแข่งขันเรือ
ยาววัดบ้านก้องได้รับ
การส่งเสริมให้คงอยู่
สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้าน
ก้อง 

9. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านปากบ่อง 
(โครงการประเพณี
สรงน้ าพระธาตุและกู่
ครูบาวัดบ้านก้อง) 

เพ่ืออนุรักษ์งาน
ประเพณีโครงการ
แข่งขันเรือยาววัด
บ้านก้องให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
200 คน 
ร่วมงาน
ประเพณี 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประเพณีโครงการ
แข่งขันเรือยาววัด
บ้านก้องได้รับการ
ส่งเสริมให้คงอยู่
สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้าน
ก้อง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

10. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านท่าต้นงิ้ว 
(โครงการ ประเพณี
สรงน้ าพระบรม
สารีริกธาตุ และกู่อัฐิ
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่า
ต้นงิ้ว) 

เพ่ืออนุรักษ์งาน
ประเพณีสรงน้ า
พระบรมสารีริกธาตุ 
และกู่อัฐิอดีตเจ้า
อาวาสวัดท่าต้นงิ้ว
ให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
200 คน 
ร่วมงาน
ประเพณี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 งานประเพณสีรงน้ า
พระบรมสารีริกธาตุ 
และกู่อัฐิอดีตเจ้า
อาวาสวัดท่าต้นงิ้ว
ได้รับการส่งเสริมให้
คงอยู่สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน      
ท่าต้นงิ้ว 

11. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านล้อง
(โครงการ ประเพณี
สรงน้ าพระธาตุ และ
กู่ครูบาอดีตเจ้า
อาวาสวัดบ้านล้อง)                                                     

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ า
พระธาตุ และกู่ครู
บาอดีตเจ้าอาวาส
วัดบ้านล้องให้คงอยู่
สืบไป                                                    

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
200 คน 
ร่วมงาน
ประเพณี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 งานประเพณสีรงน้ า
พระบรมสารีริกธาตุ 
และกู่อัฐิอดีตเจ้า
อาวาสวัดท่าต้นงิ้ว
ได้รับการส่งเสริมให้
คงอยู่สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านล้อง 

12. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองผ า
(โครงการ ประเพณี
สรงน้ าธาตุ และกู่ครู
บาอดีตเจ้าอาวาสวัด
หนองผ า)                           

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ าธาตุ 
และกู่ครูบาอดีตเจ้า
อาวาสวัดหนองผ า
ให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
200 คน 
ร่วมงาน
ประเพณี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
สรงน้ าธาตุ และกู่ครู
บาอดีตเจ้าอาวาสวัด
หนองผ าได้รับการ
ส่งเสริมให้คงอยู่
สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านหนอง
ผ า 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

13. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองสลีก
(โครงการ ประเพณี
สรงน้ าพระธาตุ และ
รูปเหมือนครูบาอดีต
เจ้าอาวาสวัดธรรม
สังเวช 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ า
พระธาตุ และรูป
เหมือนครูบาอดีต
เจ้าอาวาสวัด
ธรรมสังเวชให้คง
อยู่สืบไป 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
200 คน 
ร่วมงาน
ประเพณี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุ และรูปเหมือน
ครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดธรรมสังเวชได้รับ
การส่งเสริมให้คงอยู่
สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
หนองสลีก 

14. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านฉางข้าวน้อยใต้
(โครงการ ประเพณี
สรงน้ าพระธาตุกู่อัฐิครู
บาคันธา (ครูบาคาง
เป็ด) วัดฉางข้าวน้อย
ใต้) 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ า
พระธาตุกู่อัฐิครู
บาคันธา (ครูบา
คางเป็ด) วัดฉาง
ข้าวน้อยใตใ้ห้คง
อยู่สืบไป 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
200 คน 
ร่วมงาน
ประเพณี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา 
(ครูบาคางเป็ด) วัด
ฉางข้าวน้อยใต้ได้รับ
การส่งเสริมให้คงอยู่
สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านฉาง
ข้าวน้อยใต้ 

15. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านฉางข้าวน้อย
เหนือ(โครงการ 
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุศรีจอมยอง วัดฉาง
ข้าวน้อยเหนือ) 
 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ า
พระธาตุศรีจอม
ยอง วัดฉางข้าว
น้อยเหนือให้คง
อยู่สืบไป 
 
 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
200 คน 
ร่วมงาน
ประเพณี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุศรีจอมยอง วัด
ฉางข้าวน้อยเหนือ
ได้รับการส่งเสริมให้
คงอยู่สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านฉาง
ข้าวน้อยเหนือ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

16. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านป่าซาง
(โครงการ ประเพณีใส่
ขันดอกไม้บูชาเสาอิน
ทขิล เสาหลักเมืองป่า
ซาง งานสรงน้ าพระ
ธาตุและสรงน้ ารูป
เหมือนครูบาอดีตเจ้า
อาวาส วัดอินทขิล) 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีใส่ขัน
ดอกไม้บูชาเสาอิน
ทขิล เสาหลัก
เมืองป่าซาง งาน
สรงน้ าพระธาตุ
และสรงน้ ารูป
เหมือนครูบาอดีต
เจ้าอาวาส วัดอิน
ทขิลให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
200 คน 
ร่วมงาน
ประเพณี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประเพณีใส่ขัน
ดอกไม้บูชาเสาอิน
ทขิล เสาหลักเมือง
ป่าซาง งานสรงน้ า
พระธาตุและสรงน้ า
รูปเหมือนครูบาอดีต
เจ้าอาวาส วัดอิน
ทขิลได้รับการ
ส่งเสริมให้คงอยู่
สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านป่าซาง 

17. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ป่าซาง
(โครงการ ประเพณี
สรงน้ าพระบรม
สารีริกธาตุ สรงน้ ากู่อัฐิ
ครูบาอาจารย์เจ้า
อาวาสวัดพานิชสิทธิกา
ราม) 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีสรงน้ า
พระบรม
สารีริกธาตุ สรง
น้ ากู่อัฐิครูบา
อาจารย์เจ้า
อาวาสวัดพานิช
สิทธิการามให้คง
อยู่สืบไป 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
200 คน 
ร่วมงาน
ประเพณี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประเพณีสรงน้ าพระ
บรมสารีริกธาตุ สรง
น้ ากู่อัฐิครูบาอาจารย์
เจ้าอาวาสวัดพานิช
สิทธิการามได้รับการ
ส่งเสริมให้คงอยู่
สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านป่าซาง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

18. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านป่าซาง
(โครงการ ประเพณี
สรงน้ าพระบรม
สารีริกธาตุ สรงน้ ากู่อัฐิ
ครูบาอาจารย์เจ้า
อาวาสวัดป่าซางงาม) 

เพ่ือส่งเสริมงาน
ประเพณีสรงน้ า
พระบรม
สารีริกธาตุ สรง
น้ ากู่อัฐิครูบา
อาจารย์เจ้า
อาวาสวัดป่าซาง
งามให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
200 คน 
ร่วมงาน
ประเพณี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประเพณีสรงน้ าพระ
บรมสารีริกธาตุ สรง
น้ ากู่อัฐิครูบาอาจารย์
เจ้าอาวาสวัดป่าซาง
งามได้รับการส่งเสริม
ให้คงอยู่สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านป่าซาง 

19. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองหอย
(โครงการ ประเพณีแห่
ไม้ก้ า และประเพณี
สรงน้ าพระธาตุกู่ครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัด
หนองหอย) 

เพ่ือส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่ไม้ก้ า 
และประเพณีสรง
น้ าพระธาตุกู่ครู
บาอดีตเจ้าอาวาส
วัดหนองหอยให้
คงอยู่สืบไป 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า 
200 คน 
ร่วมงาน
ประเพณี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประเพณีแห่ไม้ก้ า 
และประเพณีสรงน้ า
พระธาตุกู่ครูบาอดีต
เจ้าอาวาสวัดหนอง
หอยได้รับการ
ส่งเสริมให้คงอยู่
สืบไป 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านหนอง
หอย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่สังคม 

  4.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 

 

2570 

1. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริม
และปลูกฝังให้
เด็กรู้จักกล้า
แสดงออก 

เด็กและ
เยาวชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลป่าซาง
ไม่น้อยกว่า 
500 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน
ได้รับการส่งเสริม
กิจกรรมและ
ความกล้า
แสดงออก 

กองการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดหาแหล่ง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

  5.1 กลยุทธ์ด าเนินการจัดตั้งหรือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 

 

2570 

1. การจัดซื้อวัสดุ
การศึกษา  

เพ่ือสนับสนุน
ให้ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชน 

ประชาชนใช้
บริการไม่
น้อยกว่า 
200 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ใน
การศึกษาหา
ความรู้ 

กองการศึกษา 
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5.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น สวนเกษตรพอเพียง สถานท่ีส าคัญในท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน 

เพ่ือปลูกฝังให้
เยาวชนใช้หลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 

การปลูกพืช
สวนครัวตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนมีความรู้
ในการปลูกพืช
สวนครัวส าหรับใช้
รับประทานภายใน
ครอบครัว 

กองการศึกษา 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี ไปสู่การปฏิบัติ 

5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

  คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1. นายวิโรจน์     นิไทรโยค  ผู้ทรงคุณวุฒิ                               
2. นางฝนทอง   ครินชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ            
3. นายไกรเมศร์   วัฒนนันทิพงศ์  ปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง           
4. นางศรีวรรณ    ใจเครือค า       ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน          
5. นางยุรินทร์      ธัญน้อม          ประธานคณะกรรมการบริหาร                   

                                       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง              
6. นายชุมพล     ปันอิ่น   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

                         โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง  
7.  นางศุภลักษณ์  อนันตกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ         

  8. นางสาวจินตนา    บุญธรรม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา         
  9. นางจันทรจ์ิรา      ค าพวง        นักสันทนาการ  ช านาญการ     
  10. น.ส.สุดาพร    วงศ์กิติ  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ                                         

11. น.ส.จันทร์เพ็ญ   สังข์หลวง  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน                           
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามผลและ
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ  
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 1 ครั้งทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
5.2 วิธีการติดตามผลและการประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
  เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะท าการประเมินผล
ส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ทั้งนี้ควรประเมินผลทั้งระบบ
กล่าวคือประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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5.3 ห้วงเวลาในการติดตามผลและการประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

 ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละช่วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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