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ในปีงบประมาณที่ผ่านมา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการ ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

 ๑.๑ แนวทางการพัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาการศึกษา 

 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว ้        ผลการด าเนินงาน 

๑.โครงการอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการ
ของเด็กให้มีความเหมาะสม 

จัดอาหารกลางวัน มีโภชนาการ
อาหารครบ ๕ หมู่ให้กับเด็ก 

สนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรยีน ๖ 
แห่ง และศพด. ๓ ศูนย์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๑๐๐ 

เด็กในโรงเรียนได้รับอาหาร
กลางวัน ทุกคน 

 
ส าหรับเด็ก 
  

๒.โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและเด็กได้รับ
สวัสดิการมากข้ึน 

จัดประสบการณ์การเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาเด็กเล็กท่ีเหมาะสมกับวยั 

จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติให้กบั
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กได้มีโอกาสแสดงออกและ
ได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น 

 

๓.โครงการบณัฑิตน้อย  เพื่อให้เด็กมีแรงกระตุ้นในการเรยีนต่อ และ
สร้างความภาคภมูิใจให้แก่เด็ก 

จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ
ให้กับเด็ก 

จัดกิจกรรมบณัฑิตน้อยใหเ้ด็กใน 
ศพด.ทั้ง ๓ ศูนย ์

เด็กและผู้ปกครอง ตลอดจนครู
ผู้ดูแลเด็กมคีวามภมูิและมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

 

๔.โครงการอาหารเสริมนม  เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาใหเ้ด็กในระดับที่ดี
ขึ้น 

จัดอาหารเสริมนมให้กับเด็ก สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้โรงเรยีน 
๖ แห่ง ศพด. ๓ แห่ง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

  

บทท่ี ๒ 

ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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๑.๒ แนวทางการพัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาการศึกษา 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของชุมชน 

 ๒.๑ แนวทางการพัฒนา จดักิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของชุมชน 

 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน 

๑.โครงการจัดหาสื่อวัสดุสื่อ
การเรียนการสอน 

เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ สื่อหรือ
กิจกรรมที่เพียงพอและเหมาะสม
กับเด็ก 

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายและกระตุ้นการเรียนรู้
ของเด็ก 

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
จัดหาสื่อ ให้ศพด. ๓ ศูนย์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

เด็กทุกคนเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 

 
  

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน 

๑.โครงการประชุม 
คณะกรรมการฯ / ผู้ปกครอง
เด็ก 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 
ศพด. กับผู้ปกครองและชุมชน 

จัดกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองและชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็น 

สนับสนุนให้ผู้ปกครอง เด็ก
และครูผู้ดูแลเด็กได้ท า
กิจกรรมร่วมกันทั้ง ๓ ศูนย์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ผู้ปกครองและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับศพด. 
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

 

 ๓.๒ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน 

๑.โครงการเสริมสร้างทักษะ
ทางภาษาเพ่ือก้าวหน้าสู่
ประชาคมอาเซียน                                                                                                                                                         

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะทาง
ภาษา เช่นภาษาอังกฤษ ภาษา
เขมร เพ่ือเสริมความรู้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้เยาวชน
เกิดทักษะและเรียนรู้ทางภาษา 

จัดอบรมหรือสนับสนุน
บุคลากร สอนภาษา ภายใน
พ้ืนที่ต าบลเทนมีย์ 

 เยาวชนมีทักษะด้านภาษา
อ่ืนนอกจากภาษาไทยเพ่ือ
เสริมความรู้เตรียมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน 

๑.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจุดบริการข้อมูลข่าง
สารประจ าหมู่บ้านและต าบล                                                                                                                                                        

เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
และศึกษาได้เองตามอัธยาศัย 

 
- 

สนับสนุนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ ๑-๑๔ 
ของต าบลเทนมีย์ 

ประชาชนได้เรียนรู้และ
ศึกษาตามอัธยาศัย ทราบ
ข้อมูล ข่าวสารภายนอก 
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๓.๓ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี และวัฒนธรรม 

 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน 

๒.โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล                                                                                                                                                        เพ่ือให้บริการในการค้นหาข้อมูล มี
ความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้น 
ท าให้ประชาชนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

 
- 

สนับสนุนการจัดกาอุปกรณ์
และปรับปรุงสภาพ
อินเตอร์เน็ต ณ อบต. เทนมีย์ 

ประชาชนในพื้นท่ีประโยชน์
ในการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์ได้ตลอดเวลา 

 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน 

๑.โครงการวันแซนโฎนตา
ประจ าปี                                                                                                                                                        

เพ่ือรักษาประเพณีพ้ืนบ้านให้
ประชาชนรุ่นหลังได้ศึกษา 

ด าเนินกิจกรรมในพิธีเซนโฎนตา 
 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ต าบล 
เทนมีย์ 

 เยาวชน ประชาชน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามของชุมชน 

 

๒.โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา                                                                                                                                                        

เพ่ือรักษาและจรรโลงประเพณีอันดี
งามในวันส าคัญทางศาสนาเพ่ือให้
ประชาชนรุ่นหลังทราบ 

- 
 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ต าบล 
เทนมีย์ 

  ประชาชน ได้สืบสาน
ประเพณีทีอันดีงาม 

 

๓.โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ สรงน้ าพระและ
รดน้ า อาบน้ าผู้สูงอายุ                                                                                                                                                       

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

- 
 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ต าบล 
เทนมีย์ 

ประชาชน ได้สืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม 
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๓.๓ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี และวัฒนธรรม  

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน 

๔.โครงการลอยกระทงต าบล
เทนมีย ์                                                                                                                                                     

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมในพ้ืนที่ต าบล 
เทนมีย์ 

 ประชาชนได้สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทงและการมีส่วนร่วม 

 

๕. โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของทางราชการ                                                                                                                                                      

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของ
ทางราชการ เช่น วันพ่อแห่งชาติ 
วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราชฯลฯ 

- 
 

สนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญของทาง
ราชการ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ ให้กับวัด สถานศึกษา 
ภายในพ้ืนที่ต าบลเทนมีย์ 

  ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญของทางราชการ
และเล็งเห็นความส าคัญ 

 

๖. โครงการฝึกอบรมศีลธรรม 
จริยธรรมประจ าปี                                                                                                                                                      

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในจิตใจเพื่อใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 

- 
 

สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมศีลธรรม จริยธรรม
ให้กับเยาวชน ประชาชนภายในวัด
หรือสถานศึกษาในพื้นที่ต าบลเทนมีย์ 

เยาวชน ประชาชน มีการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต
ได้มากข้ึน 

 

๗. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรมประจ าปี                                                                                                                                                      

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรมประจ าปีขององค์การทาง
ศาสนาให้กับประชาชน 

- 
 

สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรมให้แก่เยาวชน ประชาชน
ผู้สูงอายุในช่วง ๑ ธ.ค. -๗ ธ.ค. ของ
ทุกๆปีของวัดศิริจันทร์ 

ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมได้
ฝึกปฏิบัติธรรมจริงและมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

๔.๑ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬาและสวัสดิการต่างๆ ในทุกระดับ 

 

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมให้มีสถานที่ออกก าลังกาย พร้อมอุปกรณ์กีฬา 

 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน 

๑.โครงการการแข่งขันกีฬา
เยาวชน – ประชาชนต้านยา
เสพติด                                                                                                                                                     

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ออกก าลังและสร้าง
ความสามัคคี ต้านยาเสพติด 

ด าเนินการจัดแข่งขันกีฬา
ระดับประชาชนและ
เยาวชน ในเขตต าบล 
เทนมีย์ 

สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาใน
ระดับหมู่บ้าน / ต าบล จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

 เยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ออกก าลังกายและ
ช่วยต้านยาเสพติด 

 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้        ผลการด าเนินงาน 

๑.โครงการการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬา
หมู่บ้านและสถานศึกษา                                                                                                                                                    

เพ่ือหาอุปกรณ์กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ใช้ออกก าลัง
กาย 

- จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลเทนมีย์ 

 เยาวชนและประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาใช้ในกิจกรรม
การออกก าลังกาย 

 


