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บทท่ี 1 

บทนํา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาต ิ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ   
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และตอมาไดมีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการ ยุทธศาสตรชาต ิ
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และเมื่อไดรับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
แหงชาติแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศใช 
เปนยุทธศาสตรชาติตอไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคน
รวมถึงการสงเสริม ทํานุบํารุง ศาสนา และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ที่เปนเอกลักษณของแตละ
ทองถ่ิน เพราะเปนหนวยราชการที่ใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ินมากที่สุด โดยมีอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว
อยางชัดเจนและหลากหลาย วิสัยทัศนของประเทศไทย “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากวิสัยทัศนของประเทศไทยมุงเนนพัฒนา
ทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยการมีสวนรวมทุกภาค
สวนและกรอบแนวคิดของแผนการศกึษาชาติระยะ 20 ป “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพดํารงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกศตวรรษที่ 21” เพ่ือมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและคุณธรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยการกําหนด
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน  
 

    กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ.2561-2565) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัดตากและสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขปรับปรุง พ.ศ. 2545, 2553 และ 2560 หมวด 6 มาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพ(สมศ.) ไดดําเนินประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2565) มารวบรวมปญหา
ที่ตองดําเนินการแกไข ความตองการของประชาชนในทองถิ่น ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖5) แผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐นโยบายการศึกษาของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน นโยบายของจังหวัดตาก โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ
และเอกชน ตามแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดตาก  
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนํามาดําเนินการจัดกลุมขอมูลปญหา/ความตองการพัฒนา ไดกําหนดประเด็นการ
พัฒนาขึ้น และนํามาเขียนเปนวิสัยทัศนดานการศึกษาของจังหวัดตากใหครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา  
อันเปนกรอบดําเนินการที่นํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ของจังหวัดตาก  
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๑.๑ วิสัยทัศน 

 “องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตากจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานสงเสริมกีฬานันทนาการ  สืบสานศาสนา  

ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหเด็กเยาวชนและประชาชนมีทักษะชีวิตและมีความสุขอยางยั่งยืน” 

๑.2 พันธกิจ 

  1. สงเสริมการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สงเสริมการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 3. สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 4. สงเสริมและพัฒนากีฬานันทนาการ และการทองเที่ยว 
 5. สงเสริมสืบสานและอนุรักษ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๑.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

 
จุดมุงหมาย 

เพื่อการพัฒนา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPLs) 

 
ขอมูล

ปจจุบัน 

 
คาเปาหมาย 

Targets 
(Goals)  (Baseline 

Data) 
   ป61-65 ป61 ป62 ป63 ป64 ป 65 

1. สถานศึกษามี
อาคารสถานที่ และ
แหลงเรียนรู 
เพียงพอและเอ้ือตอ
การเรียนรู 

1.1 รอยละของ
สถานศึกษาที่มี
อาคารสถานที่
เพียงพอ 
และเหมาะสม 

 

รอยละ 
80 

รอยละ 
65 

รอยละ 
70 

รอยละ 
75 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

1.2. รอยละของ
สถานศึกษาที่มีแหลง
เรียนรูเพียงพอ  
และเหมาะสม 

 
รอยละ 

80 
รอยละ 

65 
รอยละ 

70 
รอยละ 

75 
รอยละ 

80 

 
รอยละ 

80 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
มคีณุภาพ 

2.1. รอยละของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม 

 
รอยละ 

80 
รอยละ 

65 
รอยละ 

70 
รอยละ 

75 
รอยละ 

80 

 
รอยละ  

80 

 2.2 รอยละของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความรู
ความสามารถ 

 
รอยละ 

80 
รอยละ 

65 
รอยละ 

70 
รอยละ 

75 
รอยละ 

80 

 
รอยละ 

80 



๓ 

 

 
จุดมุงหมายการ

พัฒนา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPLs) 

 
ขอมูล

ปจจุบัน 

 
คาเปาหมาย 

Targets 
(Goals)  (Baseline 

Data) 
   ป61-65 ป61 ป62 ป63 ป64 ป 65 

3. เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมี
คุณภาพ 

3.1. รอยละของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

  
รอยละ 

80 

 
รอยละ 

80 

 
รอยละ 

80 

 
รอยละ 

80 

 
รอยละ 

80 

 
รอยละ 

80 

3.2. รอยละของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

 
รอยละ 

80 
รอยละ 

65 
รอยละ 

70 
รอยละ 

75 
รอยละ 

80 

 
รอยละ  

80 

4. สถานศึกษามีสื่อ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและ
ครุภัณฑการศึกษา
เพียงพอเหมาะสม
และมีคุณภาพ 

4.1. รอยละของ
สถานศึกษาที่มีสื่อ 
เทคโนโลยีนวัตกรรม 
และครุภัณฑ
การศกึษาเพียงพอ
เหมาะสมและมี
คุณภาพ 

 

รอยละ 
80 

รอยละ 
65 

รอยละ 
70 

รอยละ 
75 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

5. องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีการ
สงเสริมและอนุรักษ
ไวซึ่งศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

5.1. รอยละของ 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่มีการ
สงเสริมและอนุรักษ
ไวซึ่งศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

 
 
 

รอยละ  
100 

6. องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสงเสริม
การมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

6.1. รอยละของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีการ
สงเสริมการมีสวน
รวมในการจัด
การศกึษา 

 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

 
 

รอยละ 
100 

 
 
 

  
     

 



๔ 

 

 
จุดมุงหมายการ

พัฒนา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPLs) 

 
ขอมูล

ปจจุบัน 

 
คาเปาหมาย 

Targets 
(Goals)  (Baseline 

Data) 
   ป61-65 ป61 ป62 ป63 ป64 ป 65 

7. องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีการ
สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

7.1 รอยละ ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีการ
สงเสริมการจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

  
รอยละ 
100 

 
รอยละ 
100 

 
รอยละ 
100 

 
รอยละ 
100 

 
รอยละ 
100 

 
รอยละ 
100 

8. องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสงเสริม
การเรียนรูแล
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

8.1. รอยละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีการสงเสริมการ
เรียนรูและดําเนิน
ชีวิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

9. องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินบริหาร
จัดการศึกษาดวย
หลักธรรมาภิบาล 

9.1. รอยละของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  บริหารจัด
การศกึษาดวยหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

 
รอยละ 
100 

 

10. องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นสงเสริมกีฬา 
นันทนาการ และ
การทองเที่ยว 

 

10.1 รอยละจํานวน 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีการ
สงเสริมกีฬา
นันทนาการ และการ
ทองเท่ียว 

 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

11. องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
สนับสนุน
งบประมาณทาง 
การศกึษาเพียงพอ
เปนไปตาม
หลักเกณฑเงื่อนไขที่
กําหนด 

11.1 รอยละของ 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีการ
สนับสนุน
งบประมาณทาง
การศกึษาเพียงพอ
เปนไปตาม
หลักเกณฑเงื่อนไขที่
กําหนด 

 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

 
 
 

รอยละ 
100 
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  เปาประสงคที่ 1.  สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และแหลงเรียนรูเพียงพอและเหมาะสม 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.1 รอยละของสถานศึกษาที่มีอาคารสถานที่เพียงพอและเหมาะสม 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

  1. ตัวชี้วัด  :  รอยละของสถานศึกษาที่มีอาคารสถานที่เพียงพอและเหมาะสม  
  2. ขอบเขตความหมาย  :  สถานศึกษา  หมายถึงโรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ สังกัดองคกร 
      ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตากอาคารสถานที่เพียงพอและเหมาะสมหมายถึงอาคารเรียน  
      อาคารประกอบเพียงพอตามเกณฑ และอยูในสภาพพรอมใชงานไดเปนอยางด ี  
  3. หนวยวัด :  รอยละ  
  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 80  
  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้ 

      จํานวนสถานศึกษาที่มีอาคารสถานที่เพียงพอและเหมาะสม X  100 
      จํานวนสถานศึกษาทั้งหมด 
 6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน)  :  - 
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ 
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๖ 

 

  เปาประสงคที่ 1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และแหลงเรียนรูเพียงพอและเหมาะสม 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีแหลงเรียนรูเพียงพอ และเหมาะสม 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

   1. ตัวชี้วัด  :  รอยละของสถานศกึษาที่มีแหลงเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสม  
  2. ขอบเขตความหมาย  :  สถานศึกษา  หมายถึงโรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ สังกัด องคกร 
      ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก แหลงเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมหมายถึงอาคารเรียน  
        อาคารประกอบเพียงพอตามเกณฑ และอยูในสภาพพรอมใชงานไดเปนอยางด ี  
  3. หนวยวดั :  รอยละ  
  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 80  
  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้ 

                 จํานวนแหลงเรยีนรูท่ีมีเพียงพอและเหมาะสม X  100 
         จํานวนสถานศึกษาทั้งหมด 
 

 6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน)  :  - 
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ 
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๗ 

 

  เปาประสงคที่ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

  1. ตัวชี้วัด  :  รอยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  
  2. ขอบเขตความหมาย  :  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ครูและ 
      บุคลากรทางการศึกษา สังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดตากที่มีคุณธรรมจริยธรรม   
  3. หนวยวัด :  รอยละ   
  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 80   
  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้ 

        จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม X  100 
                                จํานวนสถานศึกษาทั้งหมด 
 

   6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน)  :  - 
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ 
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครัง้ 
 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 

 

  เปาประสงคที่ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 1. ตัวชี้วัด  :  รอยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษามีมีความรูความสามารถ  
  2. ขอบเขตความหมาย  :  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถ หมายถึง ครูและ 
      บุคลากรทางการศึกษา สังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดตากที่มีความรู 
      ความสามารถ   
  3. หนวยวัด :  รอยละ   
  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 80   
  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้ 

         จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถ X  100 
                                  จํานวนสถานศึกษาทั้งหมด 
 

  6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน)  :  -   
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ 
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

  เปาประสงคที่ 3. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.1. รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

  1. ตัวชี้วัด  :  รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนมีคณุธรรมจริยธรรม   
  2. ขอบเขตความหมาย  :  เด็ก เยาวชน และประชาชนหมายถึง เด็ก เยาวชน และประชาชน สังกัด  
      องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดตาก มีคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม  หมายถึง   
      ลักษณะความประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ดีและถือเปนแนวทางปฏิบัต ิ  
  3. หนวยวัด :  รอยละ   
  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 80   
  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้ 

                  จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม X  100 
                      จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนท้ังหมด 
 

  6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน)  :  -   
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ 
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

  เปาประสงคที่ 3. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดที่ 3.2. รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชน มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
   1. ตัวชี้วัด  :  รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีมีทักษะในศตวรรษที่ 21   
  2. ขอบเขตความหมาย  :  เด็ก เยาวชน และประชาชนหมายถึง เด็ก เยาวชน และประชาชน สังกัด  
      องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตากมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะในศตวรรษที่ 21  
      หมายถึง  ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี  ทักษะชีวิตและอาชีพ    
  3.  หนวยวัด :  รอยละ   
  4.  คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 80   
  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้ 

      จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 X  100 
                      จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนท้ังหมด 
 

  6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน)  :  -   
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ   
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

   เปาประสงคที่ 4. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และครุภัณฑการศึกษาเพียง 
  เหมาะสมและมีคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดที่  4.1. รอยละของสถานศึกษาที่มีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และครุภัณฑ 
  การศึกษาเพียงพอเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 
  1.  ตัวชี้วัด  :  รอยละของสถานศึกษาที่มีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และครุภัณฑการศึกษาเพียงพอ 
   เหมาะสมและมีคุณภาพ   
  2. ขอบเขตความหมาย  :  สถานศึกษา  หมายถึง หนวยงานตามกฎหมายที่มีหนาท่ีหรือมี 
   วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนของภาครัฐ ภาคเอกชน เชน โรงเรียน  วิทยาลัย  
      มหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน การศึกษาอ่ืนๆ มีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และครุภัณฑการศึกษา 
      เพียงพอ  เหมาะสมและมีคุณภาพอาคารเรียน หมายถึงอาคารที่ใชเปนสถานที่จัดกิจกรรม 
      การเรียนการสอน ทุกกลุมวิชา ประกอบดวยหองเรียนและหองพิเศษ  
   หองเรียน หมายถึง หองที่ใชดําเนินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา   
   หองพิ เศษ หมายถึง หองอํานวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุน 
   การเรียนการสอน เชน   
   1. หองพักครู   
   2. หองพยาบาล   
   3. หองวิทยาศาสตร   
   4. หองคอมพิวเตอร ฯลฯ   
  3. หนวยวัด :  รอยละ   
  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 80   
  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้  

 

                สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และครุภัณฑการศึกษาเพียงพอฯ X  100 
          จํานวนสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และครุภัณฑการศึกษาทั้งหมด 
 

  6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน)  :  -   
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ   
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 

 

 

   
 



๑๒ 

 

  เปาประสงคที่ 5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสงเสริมและอนุรักษไวซึ่งศาสนา 
  ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
  ตัวชี้วัดท่ี  5.1รอยละของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการสงเสริมและอนุรักษไวซึ่ง 
  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
  1. ตัวชี้วัด  :  รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการสงเสริมและสงเสริมไวซึ่งศาสนา  
    ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน   
  2. ขอบเขตความหมาย  :  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก ที่มีการสงเสริมและอนุรักษ 
   ไวซึ่งศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน   
  3. หนวยวัด :  รอยละ   
  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 100   
  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้   

 

          จํานวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการสงเสริมและอนุรักษไวซึ่งศาสนาฯ X  100 
                          จํานวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 
 

  6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน)  :  -   
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ   
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



๑๓ 

 

   เปาประสงคที่6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

  ตัวชี้วัดท่ี 6.1 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการสงเสริมการมีสวนรวมใน 

  การจัดการศึกษา 

 
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
  1. ตัวชี้วัด  :  รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการสงเสริมการมีสวนรวมใน  
   การจัดการศึกษา   
  2. ขอบเขตความหมาย  :  องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการสงเสริมการมีสวนรวมในการ 
      จัดการศึกษาหมายถึงการจัดการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      อยางทั่วถึงทุกระบบ     
  3. หนายวัด :  รอยละ   
  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 100   
  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้  

 

   จํานวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา X  100 
                        จํานวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 
 

  6.  ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน)  :  -   
  7.  แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ   
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



๑๔ 

 

  เปาประสงคที่ 7. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

  ตัวชี้วัดท่ี 7.1 รอยละ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการสงเสริมการจัดการ 

  เรียนรูตลอดชวีิต 

 
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
  1. ตัวชี้วัด  :  รอยละ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการสงเสริมการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 
  2. ขอบเขตความหมาย  :  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการสงเสริมการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต  
       หมายถึงการสงเสริมใหจัดการศึกษาทุกระบบอยางทั่วถึง   
  3. หนวยวัด :  รอยละ   
  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 100   
  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้   

 

        จํานวน องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการสงเสริมการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต  X  100 
                            จํานวน องคกรปกครองสวนทองถิน่ทั้งหมด 
 

  6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน)  :  -   
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ   
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



๑๕ 

 

  เปาประสงคที่ 8. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมการเรียนรูและดําเนินชีวิตตามหลัก  

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.1 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการสงเสริมการเรียนรูและดําเนิน 

  ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

   1. ตัวชี้วัด  :  รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการสงเสริมการเรียนรูและดําเนินชีวิตตาม 

   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

  2. ขอบเขตความหมาย  :  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการสงเสริมการเรียนรูและดําเนินชีวิต 

        ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน  

        การดําเนินชีวิต   

  3. หนวยวัด :  รอยละ   

  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 100   

  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้    

 

            องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการสงเสริมการเรียนรู ฯ X  100 
                จํานวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 
 

  6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน)  :  -   
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ   
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 



๑๖ 

 

  เปาประสงคที่ 9. องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรหิารจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบา 
  ตัวชี้วัดท่ี 9.1 รอยละของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการศึกษาดวยหลัก 
  ธรรมาภิบาล 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
  1. ตัวชี้วัด  :  รอยละของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล   

  2. ขอบเขตความหมาย  :  องคกรปกครองสวนทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารจัด 

      การศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล  หมายถึงการนําหลักธรรมมาภิบาลมาถายทอดความรูใหแก 

      ผูเรียนเพ่ือนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิต   

  3. หนวยวัด :  รอยละ   

  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 100   

  5. วิธีการคํานวณ:หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้ 
 

      จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล X  100 
                       จํานวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 
 

 6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน)  :  -   
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ 
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 



๑๗ 

 

  เปาประสงคที่ 10. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมกีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว 
  ตัวชี้วัดท่ี 10.1 รอยละของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมกีารสงเสริมกฬีานันทนาการ  
  และการทองเที่ยว 
 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

  1. ตัวชี้วัด  :  รอยละของ องคปกครองสวนทองถิ่นที่มกีารสงเสริมกีฬา นันทนาการ และ  

     การทองเที่ยว   

  2. ขอบเขตความหมาย  :  องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และ 

    การทองเที่ยว หมายถึงการจัดกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการใหแกผูเรียน เพ่ือใหสุขภาพ 

    สมบูรณแข็งแรง   

  3. หนวยวัด :  รอยละ   

  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 100   

  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้   

 

  จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว  X   100 
                     จํานวน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด 
 

   6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน)  :  -   
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ   
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



๑๘ 

 

  เปาประสงคที่ 11.องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา 
  เพียงพอเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขท่ีกําหนด   
  ตัวชี้วัดที่ 11.1. รอยละของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการสนับสนุนงบประมาณ 
  ทางการศึกษาเพยีงพอเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขท่ีกําหนด 
 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

   1. ตัวชี้วัด  :  รอยละของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา  
   เพียงพอเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่กําหนด   
  2. ขอบเขตความหมาย  :  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา 
   เพีย งพอเป น ไปตามหลั กเกณฑ  เ งื่ อน ไขที่ กํ าหนด หมาย ถึงตามหนั งสื อสั่ งการของ 
   กระทรวงมหาดไทย ดานการสงเสริมดานการศึกษา ใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต 
   จังหวัดตาก   
  3. หนวยวดั :  รอยละ   
  4. คาเปาหมาย(ป 2561 – 2565) : รอยละ 100   
  5. วิธีการคํานวณ:  หาผลรวมแลวคาํนวณเปนรอยละ ดังนี้   

 

 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา ฯ  X   100 
                      จํานวน องคปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด 
 

  6. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน)  :  -   
  7. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  :  ฝายแผนและงบประมาณ /แจงนับ   
  8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปละ 1 ครั้ง /ปละ 1 ครั้ง 
 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



๑๙ 

 

บทที่ ๓ 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565จังหวัดตาก มียุทธศาสตรและกลยุทธจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตาก ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 
1. สงเสริมการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 พัฒนาอาคาร สถานที่และแหลงเรียนรูใหเอื้อ 
      ตอการเรียนรู 
1.2 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตตามหลักปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

2. จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 2.1 พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และครุภัณฑ 
      ทางการศึกษา 
2.2 สงเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ 
      ศึกษา 
2.3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ิน 
      และกระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ 
      บริบททองถ่ินและพหุวัฒนธรรม 
2.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      อยางยั่งยืน 

3. พัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน 3.1 สงเสริมและความพรอมใหแกเด็กปฐมวัย 
3.2 สงเสริมความสามารถพิเศษของเด็กนักเรียน  
      เยาวชนและประชาชน 
3.3 สงเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชน 
      ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและมีสุขภาพกาย  
      สุขภาพจิตที่ด ี

4. พัฒนาดานกีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว 4.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานกีฬา  
      นันทนาการ และการทองเท่ียว 

5. สงเสริม สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
    ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

5.1 สงเสริมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
      และภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.1 สงเสริมการมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 
6.2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา 

 



4.1 บัญชีโครงการ /กิจกรรม

รวม 5 ป

งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. ยุทธศาสตร สงเสริมการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตตามหลัก  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    1.1  กลยุทธ พัฒนาอาคารสถานที่และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอ 149,019,288 13 156,862,409 13 173,808,763 13 173,808,763 13 182,499,201 13 356,307,964

การเรียนรู

    1.2  กลยุทธ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตตามหลักปรัชญา 2,302,909 3 2,424,115 3 2,551,700 3 2,686,000 3 4,236,500        3 6,922,500

เศรษฐกิจพอเพียง

รวม 151,322,197 16 159,286,524 16 176,360,463 16 176,494,763 16 186,735,701 16 363,230,464

2. ยุทธศาสตร การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

    2.1. กลยุทธ สงเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและ 90,733,268 4 95,508,703 4 100,535,477 4 105,826,818 4 111,118,159 4 216,944,977

ครุภัณฑทางการศึกษา

    2.2 กลยุทธ  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทาง 21,393,701 4 22,519,685 4 23,704,932 4 24,952,560 4 26,773,388      4 51,725,948       

การศึกษา

ปงบประมาณ 256๒ ปงบประมาณ 256๓ ปงบประมาณ 2565ปงบประมาณ 2564

บทที่ 4 

สรุปบัญชีโครงการ /กิจกรรม

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 จังหวัดตาก มีโครงการ/กิจกรรมในการจัดการศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก จําแนกตามยุทธศาสตรและกลยุทธ

ในการจัดการศึกษา ดังนี้

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

ปงบประมาณ 2561

20



รวม 5 ป

งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

    2.3 กลยุทธ  สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร 46,463,670 5 48,909,127 5 51,483,291 5 54,192,938 5 60,180,983      5 114,373,921     

ทองถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบท

ทองถิ่นและพหุวัฒนธรรม

    2.4 กลยุทธ  สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 2,300,337 2 2,421,408 2 2,548,850 2 2,683,000        2 2,817,150        2 5,500,150         

สถานศึกษาอยางยั่งยืน

รวม 160,890,977    15      169,358,923    15      178,272,550         15      187,655,316 15 200,889,680    15 388,544,996     

3. ยุทธศาสตร สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน

    3.1  กลยุทธ  สงเสริมและพัฒนาความพรอมของเดก็ปฐมวัย 5,872,250 3 6,181,315 3 6,506,648 3 6849103 3 7,191,558        3 14,040,661       

    3.2  กลยุทธ  สงเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษของเด็ก 3,153,065 2 3,319,016 2 3,493,701 2 3,677,580 2 3,861,459 2 7,539,039

เยาวชนและประชาชน

    3.3  กลยุทธ  สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน 2,528,139 4 2,661,199 4 2,801,262 4 2,948,697 4 3,096,132 4 6,044,829

ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

รวม 11,553,454      9        12,161,530      9        12,801,611      9        13,475,380 9 14,149,149      9 27,624,529       

4 ยุทธศาสตร  สงเสริมและพัฒนาดานกีฬานันทนาการและ

การทองเที่ยว

   4.1  กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานกีฬา 119,844,804 11 125,435,916 11 131,306,675 11 137,471,500 11 175,345,075    11 312,816,575     

นัทนาการและการทองเที่ยว

รวม 119,844,804    11      125,435,916    11      131,306,675         11      137,471,500 11 175,345,075    11 312,816,575     

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

ปงบประมาณ 256๓ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 256๒ ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565
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รวม 5 ป

งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตร  สงเสริมสืบสานและอนุรักษศาสนา ศิลปะ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

    5.1  กลยุทธ สงเสริมสืบสานและอนุรักษศาสนา ศิลปะ  48,090,592 5 50,621,676 5 53,285,975 5 56,090,500 5 59,195,025 5 115,285,525     

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

รวม 48,090,592      5        50,621,676      5        53,285,975      5        56,090,500 5 59,195,025      5 115,285,525     

6. ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

    6.1  กลยุทธ  สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 2,874,607 3 3,025,902 3 3,185,160 3 3,352,800        3 5,990,440        3 9,343,240         

    6.2  กลยุทธ  การสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา 495,091,496 8 521,148,944 8 548,577,835 8 577,450,353    8 606,322,871    8 1,183,773,224  

รวม 497,966,103    11      524,174,846    11      551,762,995      11      3,352,800        11 5,990,440        11 1,193,116,464  

รวมทั้งสิ้น 989,668,128    67      1,041,039,415 67      1,103,790,270   67      574,540,259    67      642,305,070    67      2,400,618,553  

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 256๒ ปงบประมาณ 256๓ ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565
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4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

                           1.1 พัฒนาอาคารสถานที่และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูทาง แหลงเรยีนรูทางวัฒนธรรมฯ 1,208,899       1,272,525       1,339,500       1,410,000       1,480,500       อปท.มีแหลงเรียนรู อปท.

ทางวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ วัฒนธรรมพิพิธภัณฑ ใหแก จํานวน 6 แหง  ทางวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ ในเขต จ.ตาก

ของ อปท.ในเขตจังหวัดตาก เด็ก เยาวชนและประชาชน เพ่ือใหเด็กเยาวชน  

ในเขต อปท. จังหวัดตาก ประชาชน เกิดความรู

๒ โครงการกอสรางโรงเก็บของ เพื่อใชสําหรับเด็กจัดเก็บวัสดุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนใน 900,244          947,625          997,500          1,050,000       1,102,500       ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ อปท.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อุปกรณ ใหเปนระเบียบ สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก  โรงเรียนในสังกัด อปท. ในเขต จ.ตาก

เรียบรอย จํานวน 6 แหง มีสถานที่สําหรับเก็บวัสดุ 

ครุภัณฑที่ดีเปนระเบียบ

 เรียบรอย

๓ โครงการกอสรางศนูย เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ศูนยการเรียนรู 12,658,627     13,324,871     14,026,180     14,764,400     15,502,620     เด็ก เยาวชน และ อปท.

การเรียนรู และประชาชนในพื้นที่ จํานวน 13 แหง ประชาชนในเขต อปท. ในเขต จ.ตาก

มีแหลงเรียนรูภายใน มีสถานที่ในการศึกษา

อปท.ของตนเอง หาความรู

๔ โครงการพัฒนาหองสมุด เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ หองสมุดและแหลงเรียนรูของ 2,747,232       2,891,823       3,044,024       3,204,236       3,364,448       อปท. มีหองสมุดและ อปท.

และแหลงเรียนรูของชุมชน ประชาชนในเขต อปท. ชุมชน จํานวน 15 แหง แหลงเรียนของของ ในเขต จ.ตาก

มีหองสมุดในการสืบคน ชุมชนที่เพียงพอและ

หาความรูดานตางๆ เอื้อตอการเรยีนรู

       ยุทธศาตรที่ 1  สงเสริมการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนใน 5,724,736       6,026,038       6,343,198       ๖,๖๗๗,๐๕๐ ๗,๐๑๐,๙๐๓ สถานศึกษามีความพรอม อปท.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ทุกแหงมีภูมิทัศนนาอยู สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก ดานสถานที่ที่เอื้อตอ ในเขต จ.ตาก

สังกัด อปท. นาเรียน  จํานวน 43 แหง การเรียนรูและมีภูมิทัศน

ที่ดีนาเรียน

๖ โครงการกอสรางและ เพื่อกอสรางและปรับปรุง ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนใน 18,169,967     19,126,281     20,132,927     21,192,555     22,252,183     อปท. มีสถานศึกษามีที่ อปท.

ปรับปรุง/ตอเติมอาคาร /ตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก  ความพรอมดานอาคาร ในเขต จ.ตาก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด ในสังกัด อปท. ใหมีสภาพ จํานวน 34 แหง และเพียงพอตอผูเรียน

อปท. แข็งแรงคงทนและเอื้อตอ  

การเรียนรู

๗ โครงการกอสรางอาคาร เพื่อกอสรางอาคารศูนย ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนใน 59,633,904     62,772,530     66,076,348     ๖๙,๕๕๔,๐๕๐ ๗๓,๐๓๑,๗๕๓ อปท.มีสถานที่สําหรับ อปท.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กและอาคาร สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก  ใชเปนที่เรียนรูแก ในเขต จ.ตาก

และอาคารเรียนโรงเรียน เรียนใหเพียงพอกับการเรียน จํานวน 16 แหง เด็กนักเรียนในสังกัด

ศูนยการเรียนรูตาง ๆ สังกัด รูของเด็ก  อยางเพียงพอ

อปท.  

๘ โครงการกอสรางอาคารเรียน เพ่ือกอสรางอาคารเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนใน 31,289,300     32,936,106     34,669,585     36,494,300     38,319,015     อปท. มีสถานที่สําหรับ อปท.

หรือปรับปรุงซอมแซม อาคารประกอบ/อาคารเอนก สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก  ใชเปนที่เรียนรูแก ในเขต จ.ตาก

อาคารเรียนประกอบ/ ประสงคใหเพียงพอแก จํานวน 34 แหง เด็กนักเรียนในสังกัด

อาคารเอนกประสงค การเรียนรู อยางเพียงพอ

สังกัด อปท.

๙ โครงการกอสรางหรือ เพ่ือใหสนามเด็กเลนของศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรยีนใน 5,499,008       5,788,429       6,093,083       6,413,772       6,734,461 เครื่องเลนสนามเด็กเลน อปท.

ปรับปรุงซอมแซมสนาม พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรยีนใน สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก  มีความปลอดภัยได ในเขต จ.ตาก

เด็กเลนศนูยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.มีความปลอดภัย จํานวน 27 แหง มาตรฐาน

และโรงเรียนในสังกัด  อปท. แข็งแรง และทนทาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

๑๐ โครงการกอสราง/ปรับปรุง เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรยีนใน 1,752,389       1,844,620       1,941,705       ๒,๐๔๓,๙๐๐ 2,146,095 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อปท.

ซอมแซมหองน้ํา หองครัว โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และ สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก  โรงเรียนมีสภาพแวดลอม ในเขต จ.ตาก

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือ สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย จํานวน 14 แหง ที่ดี เอื้ออํานวยตอการจัด

โรงเรียนสังกัด อปท. ตอการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก กิจกรรมการเรียนการสอน

อยางเหมาะสมเด็กมีสุขภาพ

อนามัยที่ดี

๑๑ โครงการกอสรางรั้วศูนย ปาย เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนใน 8,467,864       8,913,541       9,382,675       ๙,๘๗๖,๕๐๐ ๑๐,๓๗๐,๓๒๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี อปท.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน โรงเรยีนมีบริเวณที่ตั้ง จังหวัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก สถานที่และสภาพแวดลอม ในเขต จ.ตาก

สังกัด อปท. ปลอดภัย มีภูมิทัศนและ จํานวน 22 แหง ที่ปลอดภัย ไมเสี่ยง 

สภาพแวดลอมที่รมรื่น อันตราย

สวยงามเอื้ออํานวยตอ

การจัดการเรียนรูพรอมทั้ง

ปายบอกชื่อสถานที่

๑๒ โครงการกั้นหองเรยีนศูนย เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนใน 709,907          747,270          786,600          828,000 869,400 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ อปท.

พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนสังกัด สถานที่ ในการจัดกิจกรรม สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก  โรงเรียน มีสถานที่ใน ในเขต จ.ตาก

อปท. เพ่ือเปนหองเรียน การเรียนการสอนที่เหมาะสม จํานวน 3 แหง การจัดกิจการสอนที่

คุณภาพ ตามชวงวัยของเด็ก เพียงพอกับเดก็นักเรียน

13 โครงการจัดศูนยวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมและอนุรักษ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนใน 257,213          270,750          285,000          300,000 315,000 มีศูนยวัฒนธรรมทองถิ่น อปท.

ทองถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก  ท่ีสงเสริมและอนุรักษ ในเขต จ.ตาก

อันดีงามในเขตพ้ืนที่ จํานวน 1 แหง ประเพณีและวัฒนธรรม

จังหวัดตาก

149,019,288 156,862,409 165,118,325 173,808,763 182,499,201

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา

รวมทั้งสิ้น
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4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

                             1.2 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมพัฒนา เพื่อใหผูอบรมไดมีความรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน 1,719,894       1,810,415       1,905,700       2,006,000 3,522,500 ผูอบรมไดมีความรู อปท.

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ความเขาใจในปรัชญา ในสังกัด อปท. ในเขต ความเขาใจในปรัชญา ในเขต จ.ตาก

พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงพรอมทั้ง จังหวัดตาก จํานวน 14 แหง เศรษฐกิจพอเพียง

นําความรูมาปฏิบัตแิละ และนําความรูมาปฏิบัติ

สามารถเผยแพรความรูได และสามารถเผยแพร

ความรูได

2 โครงการฝกอบรมและศึกษา เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม ครู บุคลากรทางการศึกษา 437,261          460,275          484,500          510,000          535,500          ผูอบรมไดมีความรู อปท.

ดูงานแนวทางปฏิบัติที่ดีดาน มีความรูความเขาใจในหลัก นักเรียน เยาวชน และประชาชน ความเขาใจในปรัชญา ในเขต จ.ตาก

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก  เศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง พรอมท้ังศึกษาดูงานแหลง จํานวน 8 แหง และนําความรูมาปฏิบัติ

เรียนรูที่ดีที่เปนตนแบบฯ และสามารถเผยแพร

ความรูได

3 โครงการการสงเสริม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูวิถี นักเรียน เยาวชน และประชาชน 145,754          153,425          161,500          170,000          178,500          นักเรียนไดเรียนรูวิถี อปท.

การจัดการศกึษาตลอดชีวิต การดํารงชีวิตพอเพียง สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก  การดํารงชีวิตพอเพียง ในเขต จ.ตาก

จํานวน 3 แหง

2,302,909 2,424,115 2,551,700 2,686,000 4,236,500

งบประมาณและแหลงที่มา

รวมทั้งสิ้น

       ยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริมการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการจัดหาสื่อ วัสดุ เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน 71,294,759     75,047,115     78,996,963     83,154,698     87,312,433     สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ อปท.

อุปกรณทางการศึกษา อุปกรณตางๆ เพื่อใชในการ ในสังกัด อปท. และสถาน จังหวัดตากมีสื่อวัสดุ ในเขต จ.ตาก

พัฒนาการเรยีนรูของเด็ก ศึกษาในเขตจังหวัดตาก อุปกรณทางการศึกษา

พรอมท้ังระบบสารสนเทศ จํานวน 49 แหง เพียงพอ

ของสถานศึกษาในสังกัด

อปท.

๒ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการจัดกิจกรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน 6,957,341       7,323,517       7,708,965       8,114,700       8,520,435       ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ อปท.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน การเรียนการสอนใน ในสังกัด อปท. และสถาน โรงเรียนในสังกัด อปท. ในเขต จ.ตาก

ในสังกัด อปท./สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตาก และสถานศึกษาในเขต

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ในสังกัด อปท. และสถาน จํานวน 36 แหง พื้นที่จังหวัดตากมี

ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ครุภัณฑสํานักงานอยาง

ใหพอเพียงตอผูเรียน เพียงพอตอความตองการ

๓ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน 4,142,665       4,360,700       4,590,210       4,831,800       5,073,390       มีครุภัณฑสํานักงาน อปท.

ใหแกบุคลากรไดใชในการ สถานศึกษาสังกัด อปท. ใน ไวใชในการทํางาน ในเขต จ.ตาก

ปฏิบัติงาน เพืยงพอตอ เขตจังหวัดตาก อยางเพียงพอและเกิด

ความตองการและเกิดความ จํานวน 24 แหง ความคลองตวัใน

คลองตัวในการปฏิบัตงิาน  การทํางานมากยิ่งขึ้น

      ยุทธศาสตรที่ 2  การจัดการศกึษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

                            2.1 สงเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและครุภัณฑทางการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑทาง เด็ก เยาวชน และประชาชน จัดซื้อสื่อการเรียนรูประเภท ๘,๓๓๘,๕๐๓ ๘,๗๗๗,๓๗๒ ๙,๒๓๙,๓๓๙ 9,725,620       10,211,901     ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ อปท.

การศกึษาใหแกศนูยพัฒนา ครุภัณฑทางการศึกษาเพื่อ ครุภัณฑทางการศึกษา ใหแก โรงเรียนมีครุภัณฑ ในเขต จ.ตาก

เด็กเล็กและโรงเรียน ใชพัฒนาทักษะการเรียนรู ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา ทางดานการศกึษาอยง

 ในสังกัด อปท. ดานตาง ๆ สังกัด อปท.  ในเขต เพียงพอและเอี้อตอ

จังหวัดตาก 27 แหง การเรียนรู

90,733,268 95,508,703 100,535,477 105,826,818 111,118,159

งบประมาณและแหลงที่มา

รวมทั้งสิ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการจางครูผูชวยสอน เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๙,๒๔๑,๒๖๘ ๙,๗๒๗,๖๕๐ ๑๐,๒๓๙,๖๓๒ 10,778,560 11,317,488 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ อปท.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ มีผูดูแลเด็กที่เพียงพอตอ ในสังกัด อปท.ในเขต โรงเรยีน มีครูผูชวยสอน ในเขต จ.ตาก

โรงเรียนสังกัด อปท. การจัดกิจกรรมพัฒนาและ จังหวัดตาก จํานวน 18 แหง อยางเพียงพอและ

เตรียมความพรอม เหมาะสมกับจํานวน

ใหแกเด็ก เด็กฯ

๒ โครงการจัดหาครูสอน เพื่อใหเตรียมความพรอม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๖,๑๕๑,๖๖๖ ๖,๔๗๕,๔๓๘ ๖,๘๑๖,๒๕๐ 7,175,000       7,533,750       ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ อปท.

ภาษาตางประเทศ ใหแก ทักษะภาษาตางประเทศ ในสังกัด อปท.ในเขต โรงเรยีนมีครูผูสอนภาษา ในเขต จ.ตาก

เด็กนักเรียนในสังกัด อปท. ใหแกเด็กนักเรียน จังหวัดตาก จํานวน 7 แหง ตางประเทศเพียงพอและ

เหมาะสมกับจํานวนเด็ก

3 โครงการพัฒนาครูและใหมี เพื่อฝกอบรมครู ครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๒,๒๖๖,๐๔๒ ๒,๓๘๕,๓๐๘ ๒,๕๑๐,๘๕๐ 2,643,000 2,775,150 ครูและครูผูดูแลเด็กของ อปท.

ความรูความสามารถในการ ใหมีความรูความสามารถ ในสังกัด อปท.ในเขต อปท.ในเขต จ. ตาก ในเขต จ.ตาก

จัดกระบวนการเรียนรูที่เนน ในการจัดการเรียนรูที่เนน จังหวัดตาก จํานวน 32 แหง มีความรูความสามารถ

ผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเปนสําคัญ ในการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรยีนเปนสําคัญ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา

      ยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมการจัดการศกึษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

                            2.2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

4 โครงการฝกอบรมและ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๓,๗๓๔,๗๒๖ ๓,๙๓๑,๒๙๐ ๔,๑๓๘,๒๐๐ 4,356,000 5,147,000 ครูและบุคลกรทาง อปท.

พัฒนาครูและบุคลากรทาง ประสบการณืในการจัด ในสังกัด อปท.ในเขต การศึกษามีความรูและ ในเขต จ.ตาก

การศกึษาสูมาตรฐานอาชีพ การศึกษาและแลกเปลี่ยน จังหวัดตาก จํานวน 44 แหง ประสบการณืในการจัด

เรียนรูประสบการณเรียนรู การศึกษาและ

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณเรียนรู 

ความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน

21,393,701 22,519,685 23,704,932 24,952,560 26,773,388รวมทั้งสิ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา

30



4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

                            2.3 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบททองถิ่นและพหุวัฒนธรรม

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๑,๑๓๖,๘๗๙ ๑,๑๙๖,๗๑๕ ๑,๒๕๙,๗๐๐ 1,326,000       1,392,300       อปท.สงเสริมการพัฒนา อปท.

ศึกษา  หลกัสูตรทองถิ่น  ศกึษา หลักสูตรของทองถิ่น ในสังกัด อปท.ในเขต หลักสูตรใหสอดคลอง ในเขต จ.ตาก

กระบวนการเรียนรูให ใหสอดคลองและเหมาะสม จังหวัดตาก  และหมาะสมกับความ

สอดคลองและเหมาะสมกับ กับความตองการของทองถิ่น จํานวน 28 แหง ตองการของทองถิ่น

ความตองการของทองถิ่น

2 โครงการสงเสริมนักเรียน เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๓๗,๙๘๒,๘๓๔ ๓๙,๙๘๑,๙๓๐ ๔๒,๐๘๖,๒๔๓ 44,301,308 46,516,373 อปท.ไดจัดการสงเสริม อปท.

ผูเรียน นักศึกษา และสนับ การจัดการศึกษาในระบบ ในสังกัด อปท.ในเขต การจัดการศึกษาในระบบ ในเขต จ.ตาก

สนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย จังหวัดตาก และตามอัธยาศัยอยาง

นอกระบบ และตามอัธยาศัย อยางมีคุณภาพ จํานวน 25 แหง มีคุณภาพ

อยางมีคุณภาพ

3 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมศึกษาแหลง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๒,๙๓๖,๑๙๒ ๓,๐๙๐,๗๒๙ ๓,๒๕๓,๓๙๙ 3,424,630 6,874,260 เด็ก เยาวชน และ อปท.

นอกสถานที่ เรียนรูนอกสถานที่เพื่อ ในสังกัด อปท.ในเขตและ ประชาชนไดศึกษาแหลง ในเขต จ.ตาก

สงเสริมศกัยภาพและพัฒนา โรงเรียนสังกัด สพฐ.และนอก เรียนรูนอกสถานที่

การเรียนรูของนักเรียน ระบบฯ ภายในจังหวัดตาก 

เยาวชน ประชาชน จํานวน 35 แหง

4 โครงการสงเสริมและให เพ่ือสงเสริมใหแกผูบริหาร ครู ผูบริหาร ครู นักเรียน ของศูนย ๓,๖๔๘,๙๘๘ ๓,๘๔๑,๐๔๐ ๔,๐๔๓,๒๐๐ 4,256,000       4,468,800       ผูบริหาร ครู และนักเรียน อปท.

ความรูนวัตกรรมทางการ และนักเรียนมีความรูดาน พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัด สังกัด อปท.ในเขตพื้นที่ ในเขต จ.ตาก

ศึกษาในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมทางการศกึษา อปท. ในเขตจังหวัดตาก  จังหวัดตากมีความรูดาน

ในศตวรรษที่ 21 จํานวน 6 แหง นวัตกรรมทางการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21

      ยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมการจัดการศกึษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

5 โครงการสงเสริมเอกลักษณ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน ผูบริหาร ครู นักเรียน ของศนูย ๗๕๘,๗๗๗ ๗๙๘,๗๑๓ ๘๔๐,๗๕๐ 885,000 929,250 ผูบริหาร ครู และนักเรียน อปท.

อัตลักษณตามพหุวัฒกรรม ความเปนเอกลักษณ พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัด สังกัด อปท.ในเขตพื้นที่ ในเขต จ.ตาก

ของทองถิ่น อัตลักษณตามพหุวัฒนธรรม อปท. ในเขตจังหวัดตาก  จังหวัดตาก มีเอกลักษณ

 ของทองถิ่น จํานวน 10 แหง และอัตลักษณของทอง-

 ถิ่นของตนเอง

46,463,670 48,909,127 51,483,291 54,192,938 60,180,983รวมทั้งสิ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

      ยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมการจัดการศกึษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

                            2.4 สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาอยางยั่งยืน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 ประกันคุณภาพภายในสถาน เพื่อพัฒนาระบบประกัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๗๑๘,๔๘๐ ๗๕๖,๒๙๕ ๗๙๖,๑๐๐ 838,000          879,900          องคกรปกครองสวน อปท.

ของศึกษาใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพภายในสถานศึกษา ในสังกัด อปท.ในเขต ทองถิ่นมีการพัฒนา ในเขต จ.ตาก

ทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ จังหวัดตาก ระบบประกันคุณภาพ

จํานวน 39 แหง การศกึษาอยางมี

ประสิทธิภาพ

2 โครงการเตรียมความพรอม เพื่อใหสถานศึกษามีความ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๑,๕๘๑,๘๕๗ ๑,๖๖๕,๑๑๓ ๑,๗๕๒,๗๕๐ 1,845,000       1,937,250       องคกรปกครองสวน อปท.

ของสถานศึกษาเพื่อรองรับ พรอมสําหรับการประเมิน ในสังกัด อปท.ในเขต ทองถิ่นไดรับการประเมิน ในเขต จ.ตาก

การประเมินคณุภาพภายนอก คณุภาพภายนอก จังหวัดตาก คณุภาพภายนอกอยาง

อยางมีคุณภาพ จํานวน 26 แหง มีคุณภาพ

 รวมทั้งสิ้น 2,300,337      2,421,408      2,548,850      2,683,000      2,817,150      

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา

33



4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

      ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน

                            3.1  สงเสริมและพัฒนาความพรอมของเด็กปฐมวัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีสุขภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๕๓๗,๐๑๓ ๕๖๕,๒๗๖ ๕๙๕,๐๒๘ 626,345 657,662 เด็กกอนวัยเรียนไดรับ อปท.

อนามัยเด็กปฐมวัย อนามัยที่ดี ในสังกัด อปท.ในเขต การสงเสริมมีสุขภาวะใน ในเขต จ.ตาก

จังหวัดตาก จํานวน 28 แหง ชองปากที่ดีแกไขปญหา

ฟนพุ

2 โครงการสงเสริมศักยภาพ เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๑,๙๑๐,๒๖๒ ๒,๐๑๐,๘๐๒ ๒,๑๑๖,๖๓๓ 2,228,035 2,339,437 เด็กปฐมวัยและผูปกครอง อปท.

พัฒนาเด็ก การเรียนรู ศักยภาพและพัฒนาการ /ผูปกครอง ในสังกัด อปท.ในเขต ไดรับการสงเสริม ในเขต จ.ตาก

และการเตรียมความพรอม เรียนรูของเด็กทางดาน จังหวัดตาก จํานวน 28 แหง ดานพัฒนาการอยางทั่วถึง

ของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รางกาย สังคม อารมณ และ

สติปญญา

3 โครงการสงเสริมใหสถานศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา ทุก อปท. ๓,๔๒๔,๙๗๖ ๓,๖๐๕,๒๓๘ ๓,๗๙๔,๙๘๗ 3,994,723       4,194,459       สถานศึกษาจัดกิจกรรม อปท.

จัดกิจกรรมตามหลักสูตร จัดกิจกรรมตามหลักสูตร ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในเขต จ.ตาก

สถานศึกษา สถานศึกษา

 รวมทั้งสิ้น ๕,๘๗๒,๒๕๐ ๖,๑๘๑,๓๑๕ ๖,๕๐๖,๖๔๘ 6,849,103      7,191,558      

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

      ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน

                            3.2  สงเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษของเด็กเยาวชนและประชาชน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดนิทรรศการ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการ ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๑,๖๑๒,๓๖๒ ๑,๖๙๗,๒๒๓ ๑,๗๘๖,๕๕๑ 1,880,580 1,974,609 เด็กปฐมวัยไดแลกเปลี่ยน อปท.

ผลงานเดก็ศูนยพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง ในสังกัด อปท. และ เรียนรูและแสดงผลงาน ในเขต จ.ตาก

เด็กเล็กและการแขงขัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด สถานศึกษาในจังหวัดตาก ของตนเอง

ทักษะวิชาการ และสงเสริมประสบการณ จํานวน 28 แหง

นอกหองเรียน

2 โครงการสงเสริมพัฒนา เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ นักเรียนศูนยพัฒนา การศึกษา/ ๑,๕๔๐,๗๐๓ ๑,๖๒๑,๗๙๓ ๑,๗๐๗,๑๕๐ 1,797,000       1,886,850       นักเรียน ประชาชนได อปท.

ทักษะดานตาง ๆ ใหแกเด็ก ประชาชนไดเรียนรูและมี นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เรียนรูและมีโอกาสได ในเขต จ.ตาก

เยาชน และประชาชน โอกาสไดแสดงทักษะความ อปท. สพฐ.และการศกึษา แสดงทักษะความ

สามารถทักษะของตนเอง นอกระบบในจังหวัดตาก  สามารถ

จํานวน 27 แหง

๓,๑๕๓,๐๖๕ ๓,๓๑๙,๐๑๖ ๓,๔๙๓,๗๐๑ 3,677,580 3,861,459

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา

รวมทั้งสิ้น
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4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

      ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน

                            3.3  สงเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมใหความรู เพื่อใหความรูเด็กและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๒๙๙,๒๒๔ ๓๑๔,๙๗๓ ๓๓๑,๕๕๐ 349,000          366,450          เด็กและเยาวชนไดรับ อปท.

เรื่องการตอตานการทุจริต เยาวชนเกี่ยวกับการ ในสังกัด อปท. ในเขต  ความรูเกี่ยวกับการ ในเขต จ.ตาก

คอรัปชั่น (โตไปไมโกง) ตอตานการทุจริต จังหวัดตาก จํานวน 16 แหง ตอตานการทุจริต

ทุกรูปแบบ ทุกรูปแบบ

2 โครงการเขาคายเพื่อสงเสริม เพ่ือใหเด็กในศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๑,๑๑๐,๘๙๘ ๑,๑๖๙,๓๖๗ ๑,๒๓๐,๙๑๒ 1,295,697 1,360,482 เด็กไดรับการสงเสริม อปท.

คุณธรรมจริยธรรม เด็กเล็กปฏิบัติตนตาม ในสังกัด อปท. ในเขต ดานคุณธรรมจริยธรรม ในเขต จ.ตาก

วัฒนธรรมทองถิ่นความเปน จังหวัดตาก จํานวน 36 แหง

ไทยและหลักศาสนาที่นับถือ

เบื้องตนได

3 โครงการปองกันและแกไข เพื่อจัดกิจกรรมปองกันและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๖๗๖,๔๖๙ ๗๑๒,๐๗๓ ๗๔๙,๕๕๐ 789,000 828,450 เด็กเยาชน ประชาชน อปท.

ปญหายาเสพติด แกไขปญหายาเสพติด ในสังกัด อปท.ในเขต หางไกลยาเสพติด ในเขต จ.ตาก

จังหวัดตาก 

จํานวน 22 แหง

4 โครงการสนับสนุนการ เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนใน ๔๔๑,๕๔๘ ๔๖๔,๗๘๘ ๔๘๙,๒๕๐ 515,000          540,750          อปท. จัดการสงเสริม อปท.

ขับเคลื่อนเครือขาย ความรูความสามารถ สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก  สภาเด็กและเยาวชน ในเขต จ.ตาก

สภาเด็กและเยาวชน ของเด็กและเยาวชน จํานวน 15 แหง ไดรวมกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น ๒,๕๒๘,๑๓๙ ๒,๖๖๑,๑๙๙ ๒,๘๐๑,๒๖๒ 2,948,697 3,096,132

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

      ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมและพัฒนาดานกีฬานันทนาการและการทองเที่ยว

                           4.1   สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานกีฬานันทนาการ และการทองเที่ยว

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการแขงขันกีฬากรีฑา เพ่ือพัฒนาทักษะทาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๘,๖๑๖,๖๑๙ ๙,๐๗๐,๑๒๕ ๙,๕๔๗,๕๐๐ 10,050,000 10,552,500 เด็ก เยาวชน ประชาชน อปท.

นักเรียนและเยาวชนตานภัย การกีฬาและสงเสริมการ ในสังกัด อปท.ในเขต  มีทักษะทางกางการ ในเขต จ.ตาก

ยาเสพติด ออกกําลังกายใหเดก็ และ จังหวัดตาก จํานวน 45   แหง กีฬาและสงเสริมการออก

เยาวชนในพ้ืนที่ตลอดจน กําลังกายใหเด็กในพ้ืนที่

สงเสริมใหมีการใชเวลาวาง ตลอดจนสงเสริมใหมี

ใหเกิดประโยชนหางไกล และเยาวชนการใชเวลา

ยาเสพติด วางใหเกิดประโยชน

หางไกลยาเสพติด

2 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๔,๐๙๕,๒๕๒ ๔,๓๑๐,๗๙๑ ๔,๕๓๗,๖๗๕ 4,776,500 5,015,325 เด็ก เยาวชน และ อปท.

เพ่ือสนับสนุนการเลนกีฬา และประชาชนในเขต อปท. ในสังกัด อปท.ในเขต ประชาชน อปท.ใน ในเขต จ.ตาก

ในโรงเรียน และสถานศึกษา ในจังหวัดตาก  มีอุปกรณ จังหวัดตาก จังหวัดตาก มีสุขภาพ

ในการเลนกีฬาที่พอเพียง จํานวน 32 แหง รางกายสมบูรณแข็งแรง

ตอความตองการ มีอุปกรณเพียงพอ

3 โครงการสงทีมนักกีฬาเขา เพื่อสงเสริมใหเด็กและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๒,๙๖๖,๕๑๘ ๓,๑๒๒,๖๕๐ ๓,๒๘๗,๐๐๐ 3,460,000 3,633,000 เด็กและเยาวชนใชเวลา อปท.

รวมการแขงขันกีฬา เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด ในสังกัด อปท.ในเขต วางใหเกิดประโยชนและ ในเขต จ.ตาก

ประโยชนและพัฒนาทักษะ จังหวัดตาก พัฒนาทักษะการเลนกีฬา

การเลนกีฬา จํานวน 40 แหง

วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

4 แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๓,๐๗๔,๕๔๗ ๓,๒๓๖,๓๖๕ ๓,๔๐๖,๗๐๐ 3,586,000 3,765,300 เด็ก เยาวชน และ อปท.

และประชาชนในเขต อปท. ในสังกัด อปท.ในเขต ประชาชนในเขต อปท ในเขต จ.ตาก

ไดมารวมแขงขันกีฬารวมกัน จังหวัดตาก  ในจังหวัดตากเกิดความ

เพ่ือสรางความรัก จํานวน 25 แหง รักความสามัคคึ

ความสามัคคีโดยใชกีฬา

เปนสื่อกลาง

5 โครงการสงเสริมการเลนกีฬา เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๓,๗๙๔,๗๔๒ ๓,๙๙๔,๔๖๕ ๔,๒๐๔,๗๐๐ 4,426,000 4,647,300 เด็ก เยาวชน และ อปท.

และการออกกําลังกาย และประชาชน ทุกเพศทุกวัย ในสังกัด อปท.ในเขต  ประชาชนในเขต อปท. ในเขต จ.ตาก

ของเด็กและเยาวชนและ รักการออกกําลังกาย จังหวัดตาก จํานวน 31 แหง จังหวัดตาก ใชเวลาวาง

ประชาชน และใชเวลาวางใหเกิด ใหเกิดประโยชน

ประโยชน

6 โครงการพัฒนาสนามกีฬา เพ่ือรองรับการใหบริการแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๗๔,๒๔๖,๙๖๐ ๗๘,๑๕๔,๖๙๕ ๘๒,๒๖๘,๑๐๐ 86,598,000 121,927,900 อปท.ในจังหวัดตาก อปท.

ในเขต อปท.ในจังหวัดตาก ผูมาใชบริการ สนามกีฬา ในสังกัด อปท.ในเขต มีสนามกีฬาเพ่ือให ในเขต จ.ตาก

และรองรับการแขงขันกีฬา จังหวัดตาก จํานวน 16  แหง บริการแกบุคคลใน อปท.

ในระดับตาง ๆ และรองรับการแขงขัน

กีฬาในระดับตาง ๆ

7 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 1. เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว ประชาชน ในเขตจังหวัดตาก ๑๗๑,๔๗๕ ๑๘๐,๕๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ 200,000          210,000          1. เพ่ิมปริมาณนัก อปท.

และปรับภูมิทัศนแหลง ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จํานวน 1 แหง ทองเท่ียว ทําใหเกิดรายได ในเขต จ.ตาก

ทองเท่ียว 2. เพ่ือปรับภูมิทัศนบริเวณ เพ่ิมขึ้นและกระจายไปสู

แหลงทองเท่ียวใหมีความ ทองถิ่น

เปนระเบียบเรียบรอย 2. แหลงทองเท่ียว

สวยงาน มากยิ่งขึ้น มีความเปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาน 

มากยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่
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8 โครงการสงเสริมกิจกรรม เพ่ือสงเสริมกิจกรรมดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๒๒,๒๓๕,๖๖๑ ๒๒,๖๘๙,๔๕๐ ๒๓,๑๕๒,๕๐๐ 23,625,000 24,806,250     ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ อปท.

ดานกีฬาและนันทนาการ กีฬาและนันทนาการ ของ ในสังกัด อปท.ในเขต โรงเรยีน ในสังกัด อปท. ในเขต จ.ตาก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน จังหวัดตาก จํานวน 1 แหง กิจกรรมดานกีฬาและ

ในสังกัด อปท. นันทนาการ

9 โครงการจัดหาเครื่องดนตรี เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๒๕๗,๒๑๓ ๒๗๐,๗๕๐ ๒๘๕,๐๐๐ 300,000          315,000          เด็กและเยาวชนใชเวลาวาง อปท.

พื้นเมือง ไทย สากล เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด ในสังกัด อปท.ในเขต ใหเกิดประโยชนและ ในเขต จ.ตาก

ประโยชนและพัฒนาทักษะ จังหวัดตาก จํานวน 1 แหง พัฒนาทักษะการใช

การใชเครื่องดนตรี เครื่องดนตรี

10 โครงการการสงเสริม  - เพ่ือสนับสนุนสงเสริม  - นักกีฬา  หนวยงาน  หรือผูท่ี ๔๒,๘๖๙ ๔๕,๑๒๕ ๔๗,๕๐๐ 50,000            52,500             - นักกีฬา  หนวยงาน อปท.

กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแก ยกยองเชิดชูเกียรติแกผูท่ีทํา ใหการสนับสนุนดานกีฬาที่ทํา หรือผูที่ใหการสนับสนุน ในเขต จ.ตาก

ผูทําชื่อเสิยงผูใหการสนับหรือ ชื่อเสียงและผูท่ีใหการสนับ ชื่อเสียงใหจังหวัดตาก ในแตละ มีขวัญและกําลังใจ

ทําประโยชนดานกีฬาของ สนุนหรือทําประโยชนดาน ชนิดกีฬาที่ไดรับรางวัลในระดับ ในการเขารวมแขงขัน

จังหวัดตาก กีฬาของจังหวัดตาก เพื่อเปน ตางๆ ในแตละชนิดกีฬา แตละครั้ง เพื่อพัฒนา

ขวัญและกําลังใจแกผูทํา ปละ 1 ครั้ง ตนเองใหดีย่ิงขึ้นตอไป

ประโยชนในการพัฒนาตน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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11 โครงการสานพลังทองถิ่นไทย 1. เพ่ือเปนการเฉลิม  - รวมกับจังหวัดตาก จัดงาน ๓๔๒,๙๕๐ ๓๖๑,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ 400,000          420,000          1. ประชาชนไดเขารวม อปท.

ถวายพอของแผนดิน เดิน - ว่ิง พระเกียรติเน่ืองในโอกาส เดิน - ว่ิง มินิฮาลฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง ในเขต จ.ตาก

มินิฮาลฟมาราธอน เฉลิม มหามงคลพระราชพิธีบรม เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส ในโอกาสมหามงคล

พระเกียรติ เนื่องในโอกาส ราชาภิเษก มหามงคลพระราชพิธีบรม พระราชพิธีบรมราชา

มหามงคลพระราชพิธี 2. สงเสริมและสนับสนุนให ราชาภิเษก (ตามที่ไดรับมอบ ภิเษก

บรมราชาภิเษก ประชาชนออกกําลังกาย หมาย) โดยมีผูเขารวมกิจกรรม 2. ประชาชนไดรับการ

เพ่ือสุขภาพ จํานวน 1,500 คน สงเสริมและสนับสนุน

3. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ เรื่องการออกกําลังกาย

ไดสํานึกในพระมหา 3. ผูเขารวมโครงการ

กรุณาธิคุณ สํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ

รวมทั้งสิ้น ๑๑๙,๘๔๔,๘๐๔ ๑๒๕,๔๓๕,๙๑๖ ๑๓๑,๓๐๖,๖๗๕ 137,471,500 175,345,075

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

      ยุทธศาสตรที่ 5  สงเสริมสืบสานและอนุรักษศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

                           5.1   สงเสริมสืบสานและอนุรักษศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมกิจกรรม 1. เพ่ือทํานุบํารุงศาสนาและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๕,๑๐๔,๘๑๑ ๕,๓๗๓,๔๘๕ ๕,๖๕๖,๓๐๐ 5,954,000       6,551,700       ประชาชนในเขต อปท. อปท.

หรือ พิธีกรรมทางศาสนา รักษาไวซึ่งที่ยึดเหนี่ยวทาง ในสังกัด อปท.ในเขต ของจังหวัดตากมีท่ี ในเขต จ.ตาก

จิตใจของประชาชน จังหวัดตาก ยึดเหนี่ยวจิตใจพรอมได

2. เพ่ือสืบสานพระพุทธ จํานวน 56 แหง สืบทอดหลักคําสอนของ

ศาสนา พระพุทธศาสนา

2 โครงการสงเสริมดาน ศิลปะ เพ่ือใหประชาชนและเยาวชน ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๓๖,๓๒๒,๖๙๒ ๓๘,๒๓๔,๔๑๓ ๔๐,๒๔๖,๗๕๐ 42,365,000 44,483,250 ประชาชนและเยาวชน อปท.

ประเพณี วัฒนธรรมของ ในเขต อปท.ของจังหวัดตาก ในสังกัด อปท.ในเขต ในเขตอปท.ของจังหวัด ในเขต จ.ตาก

ทองถิ่น เห็นความสําคัญของประเพณี จังหวัดตาก จํานวน 68 แหง ตาก ใหความสําคัญของ

ทองถิ่นของตนเอง วันสําคัญของทองถิ่น 

3 โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง เพื่อสงเสริมใหประชาชนและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๗๐๓,๐๔๘ ๗๔๐,๐๕๐ ๗๗๙,๐๐๐ 820,000 861,000 ประชาชนและเยาวชน อปท.

พิพิธภัณฑและการแสดง เยาวชนในเขต อปท.ของ ในสังกัด อปท.ในเขต ในเขต อปท.ของ ในเขต จ.ตาก

พื้นบาน จังหวัดตากมีพิพิธภัณฑและ จังหวัดตาก จํานวน 12 แหง จังหวัดตากความรู

มีความรูเรื่องการแสดง เกี่ยวกับการแสดง

พื้นบานของทองถิ่นของ พื้นบานของตนเอง

ตนเอง

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๔,๐๙๕,๒๕๒ ๔,๓๑๐,๗๙๑ ๔,๕๓๗,๖๗๕ 4,776,500 5,015,325 ประชาชนและเยาวชน อปท.

แหลงโบราณสถาน เยาวชนในเขต อปท.ของ ในสังกัด อปท.ในเขต ในเขต อปท.ของจังหวัด ในเขต จ.ตาก

จังหวัดตาก มีแหลงโบราณ จังหวัดตาก จํานวน 10 แหง ตากมีความรูเกี่ยวกับ

สถานในการสืบคนหาความรู โบราณสถานในพ้ืนที่

ของตนเอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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5 โครงการฝกอบรมเพิ่ม เพื่อสงเสริมใหประชาชนและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๑,๘๖๔,๗๙๑ ๑,๙๖๒,๙๓๘ ๒,๐๖๖,๒๕๐ 2,175,000 2,283,750 ประชาชนและเยาวชน อปท.

ศักยภาพ และถายถอด เยาวชนในเขต อปท.ของ ในสังกัด อปท.ในเขต ในเขต อปท.ของจังหวัด ในเขต จ.ตาก

ศิลปวัฒนธรรม และ จังหวัดตากรวมกันถายทอด จังหวัดตาก จํานวน 10 แหง ตากมีความรูเกี่ยวกับ

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง ภูมิปญญาทองถิ่นของ

สูคนรุนหลัง ตนเอง

๔๘,๐๙๐,๕๙๒ ๕๐,๖๒๑,๖๗๖ ๕๓,๒๘๕,๙๗๕ 56,090,500 59,195,025รวมทั้งสิ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

      ยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

                           6.1   สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมการมี เพื่อจัดกิจกรรมใหทุกภาค ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนใน ๙๔๐,๕๔๐ ๙๙๐,๐๔๓ ๑,๐๔๒,๑๕๐ 1,097,000 3,621,850 อปท. สงเสริมการมี อปท.

สวนรวมในการจัดการศึกษา สวนมีสวนรวมในการจัด สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก  สวนรวมในการจัดการ ในเขต จ.ตาก

การศกึษา จํานวน 27 แหง ศึกษา

2 โครงการพัฒนาคณะกรรม เพื่อฝกอบรมใหความรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนใน ๕๗๑,๐๑๒ ๖๐๑,๐๖๕ ๖๓๒,๗๐๐ 666,000          699,300          อปท. สงเสริมการมี อปท.

การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ สังหวัด อปท.ในเขตจังหวัดตาก สวนรวมและพัฒนา ในเขต จ.ตาก

คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 16 แหง คณะกรรมการสถาน  

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 โครงการสงเสริมการบริหาร เพ่ือสงเสริมการบริหารจัด ทุก อปท. ๑,๓๖๓,๐๕๕ ๑,๔๓๔,๗๙๕ ๑,๕๑๐,๓๑๐ 1,589,800       1,669,290       อปท.ไดรับการสงเสริม อปท.

จัดการศึกษาตามหลัก การศึกษาตามหลัก การบริหารจัดการศกึษา ในเขต จ.ตาก

ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ตามหลักธรรมาภิบาล  

๒,๘๗๔,๖๐๗ ๓,๐๒๕,๙๐๒ ๓,๑๘๕,๑๖๐ 3,352,800      5,990,440      

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา

รวมทั้งสิ้น
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4.2 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

      ยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

                           6.2   การสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการอาหารเสริมนม เพื่อเสริมสรางโภชนาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๔๕,๓๓๓,๕๐๗ ๔๗,๗๑๙,๔๘๑ ๕๐,๒๓๑,๐๓๒ 52,874,771     55,518,510     เด็กนักเรียนในเขต อปท. อปท.

สําหรับนักเรียนใน ท่ีดีเหมาะสมกับวัยใหแก ในสังกัด อปท. ในเขต ในจังหวัดตากมีอาหาร ในเขต จ.ตาก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เดก็เล็กพรอมทั้งสุขภาพ จังหวัดตาก ทุก อปท. เสริมนมรับประทาน

ที่ดีสมบูรณแข็งแรง อยางทั่วถึง

2 โครงการอาหารเสริมนม เพ่ือเสริมสรางโภชนาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๙๐,๘๓๒,๑๕๙ ๙๕,๖๑๒,๗๙๘ ๑๐๐,๖๔๕,๐๕๑ 105,942,159  111,239,267  เด็กนักเรียนในเขต สพฐ. อปท.

โรงเรียนในพื้นที่สังกัด ที่ดีเหมาะสมกับวัยใหแก ในสังกัด อปท. ในเขต ในจังหวัดตากมีอาหาร ในเขต จ.ตาก

สํานักงานคณะกรรมการ เด็กเล็กพรอมทั้งสุขภาพ จังหวัดตาก จํานวน   55  แหง เสริมนมรับประทาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่ดีสมบูรณแข็งแรง อยางทั่วถึง

3 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเสริมสรางโภชนาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๑๐๑,๖๑๘,๑๐๘ ๑๐๖,๙๖๖,๔๓๐ ๑๑๒,๕๙๖,๒๔๒ 118,522,360  124,448,478  เด็กนักเรียนในเขต อปท. อปท.

สําหรับนักเรียนใน ท่ีดีเหมาะสมกับวัยใหแก ในสังกัด อปท.ในเขต ในจังหวัดตาก มีอาหาร ในเขต จ.ตาก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เดก็นักเรียนพรอมทั้ง จังหวัดตาก จํานวน   56  แหง กลางวันรับประทาน

มีสุขภาพรางกายสมบูรณ อยางท่ัวถึง

แข็งแรง

4 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเสริมสรางโภชนาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๑๗๑,๒๒๙,๕๖๓ ๑๘๐,๒๔๑,๖๔๕ ๑๘๙,๗๒๘,๐๔๗ 199,713,734  209,699,421  เด็กนักเรียนในเขต สพฐ. อปท.

โรงเรียนในพื้นที่สังกัด ที่ดีเหมาะสมกับวัยใหแก ในสังกัด อปท. ในเขต ในจังหวัดตาก มีอาหาร ในเขต จ.ตาก

สํานักงานคณะกรรมการ เด็กนักเรยีน จังหวัดตาก จํานวน 51   แหง กลางวันรับประทาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน อยางทั่วถึง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดรับ รับผิดชอบ

5 คาใชจายในการจัดการ เพ่ือสนับสนุนการจัดการ ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๓๐,๙๔๗,๔๖๔ ๓๒,๕๗๖,๒๗๘ ๓๔,๒๙๐,๘๑๙ 36,095,599     37,900,379     เด็กในเขต อปท. ใน อปท.

ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล ศึกษาในเขต อปท.ในระดับ ในสังกัด อปท. ในเขต จังหวัดตากไดรับการ ในเขต จ.ตาก

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาลถึงขั้นพื้นฐาน จังหวัดตาก จํานวน 28    แหง ศึกษาตั้งแตชั้นอนุบาล

จนจบขึ้นพื้นฐาน

  อยางทั่วถึง

6 โครงการสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนสงเสริมให ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๔๕,๔๐๗,๗๗๒ ๔๗,๗๙๗,๖๕๔ ๕๐,๓๑๓,๓๒๑ 52,961,390     55,609,460     เด็กนักเรียนในเขต อปท. อปท.

คาใชจายการบริหาร อปท. ในเขตจังหวัดตาก ในสังกัด อปท. ในเขต ในจังหวัดตากไดรับ ในเขต จ.ตาก

สถานศึกษา ไดจัดการศึกษาอยางทั่วถึง จังหวัดตาก จํานวน    45แหง การศกึษาอยางท่ัวถึง

7 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ เพื่อใหสถานศึกษาใชจาย ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน ๑,๑๔๙,๑๗๔ ๑,๒๐๙,๖๕๗ ๑,๒๗๓,๓๒๓ 1,340,340       1,407,357       สถานศึกษาไดดําเนิน อปท.

นักเรียนยากจน งบประมาณใหถูกตอง ในสังกัด อปท. ในเขต  การบริหารงบฯ เปน ในเขต จ.ตาก

ตามระเบียบ จังหวัดตาก จํานวน    8  แหง ไปดวยความถึงตอง

8 โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณใหแก หนวยงานราฃการ   ๘,๕๗๓,๗๕๐ ๙,๐๒๕,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ 10,000,000     10,500,000     หนวยงานราฃการ   อปท.

ใหแกหนวยงานราฃการ   หนวยงานราชการ องคกร องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวน ในเขต จ.ตาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครองสวนทองถิ่น และสถาน และสถานศึกษาภายใน ทองถิ่นและสถานศึกษา

และสถานศึกษาภายใน ศึกษาภายในจังหวัดตาก จังหวัดตาก ทุกแหง ภายในจังหวัดตาก

จังหวัดตาก เพ่ือใชใน โครงการ/กิจกรรม ไดรับงบประมาณในการ

ตางๆ ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตางๆ

๔๙๕,๐๙๑,๔๙๖ ๕๒๑,๑๔๘,๙๔๔ ๕๔๘,๕๗๗,๘๓๕ 577,450,353  606,322,871  รวมทั้งสิ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและแหลงที่มา

45


