แผนพัฒนาการศึกษาสามป
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

คํานํา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
จัดทําขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ผานกระบวนการมีสวนรวมมีความสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม อันมีลักษณะเปนการ
กําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป มีความตอเนื่อง
และเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรม
ใหพรอมที่จะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป เพื่อสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จึงหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนแนวทางการพัฒนาที่มี
ความชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรม ตามสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
อยางแทจริง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตอไป

สารบัญ
หนา

บทที่
บทที่
บทที่
บทที่

๑
๒
๓
๔

บทนํา
ผลการจัดการศึกษาในปงบประมาณที่ผานมา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
รายชื่อคณะผูจัดทํา

๑
๙
๑๑
๑๔

บทที่ ๑
บทนํา
แผนพั ฒนาการศึ กษาสามป ขององค การบริหารสวนจั งหวั ดนครปฐม (พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๒) จัดทําขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และขอ ๔ แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา
ไปจัด สรรเปน คา ใชจา ยในการจัด การศึก ษาในสถานศึก ษาสัง กัด องคป กครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ผานกระบวนการมีสวนรวมมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป มีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรม
ใหพรอ มที่จะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจายประจํา ป เพื่อสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดทันทีเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ เอกสารฉบับนี้จะเปนแนวทางการพัฒนาที่มี
ความชัด เจน ครอบคลุม ทุก กิจ กรรม ตามสภาพปญ หาและความตอ งการของ
ประชาชนในทอ งถิ่น อยา งแทจ ริง เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาใหเ กิด ประสิท ธิภ าพ
ตอไป
วิสัยทัศน
นครแหงคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เลิศล้ําการกีฬาและภูมิปญญาทองถิ่น
พันธกิจ
๑. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาสําหรับเยาวชนและประชาชนไดเรียนรู
ตลอดชีวิต เพื่อการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนและชาคมโลกที่มีประสิทธิภาพ
๒. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาเยาวชนและประชาชนให ต ระหนั ก รู เห็ น
ความสําคัญ และจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รวมทั้งเห็นคุณคาของ
เอกลักษณวัฒนธรรมประเพณีไทย
๓. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาเยาวชนและประชาชน ใหมีความเปนเลิศตามทักษะ
และสมรรถภาพของแตละคนใหเต็มที่ทั้งดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ หัตถกรรม และมี
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของประเทศชาติ
๔. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตและกาวทันเทคโนโลยี

จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา
( Goals )

ตัวชี้วัด
( KPls )

๒
ขอมูล
เปาหมาย ( Targets )
ปจจุบนั
ป
ป ป ป ป
( Baseline ๖๐-๖๓ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
Data)

๑. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมที่
แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น
พระมหากษัตริยในทุกโอกาส และทุกงานรัฐ
พิธี สูนครแหงความจงรักภักดี

-จํานวน
ผูรวมงาน/
รอยละความ
พึงพอใจใน
การจัดงาน

๘๕

๙๕

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๕

๒. ส ง เ สริ ม พั ฒ น าก ารศึ ก ษ า แ ล ะ
สถานศึ ก ษา การจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ สื่ อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาสนับสนุน
การจั ด การเรี ย นการสอนให ค รอบคลุ ม ทุ ก
โรงเรียน

- จํ า น ว น
โ ร ง เ รี ย น ที่
ไ ด รั บ ก า ร
สนับสนุน

๘๐

๙๐

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐

- ร อ ย ล ะ
ค ว า ม พึ ง
พอใจของ
ผู เ ข า ร ว ม
โครงการ
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียน ใหมีทักษะชีวิต - รอยละของ
มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ๑๒ ประการ ผู เ ข า ร ว ม
ดวยกระบวนการคายทักษะชีวิตตานภัยยาเสพ โครงการ
ติ ด ค า ยคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การฝ ก อบรม
อบรมสั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน พั ฒ นาทั ก ษะ
อาชีพสูศตวรรษที่ ๒๑

๘๕

๙๐

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๐

๘๐

๙๐

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐

๘๐

๙๐

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐

๓. ยกระดับ พัฒนาประสิทธิภาพขาราชการ
ครู/บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ด ว ยกระบวนการฝ ก ทั ก ษะ ประสบการณ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

๕. พัฒนาการศึกษาและโรงเรียน ใหเด็ก
สามารถเขาถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเทา
เทียม ดวยการพัฒนาโรงเรียนคูขนาน และ
โรงเรียนมาตรฐานสูสากล

- จํานวน
สถานศึกษา

ที่ได
มาตรฐาน

๓
ขอมูล
ปจจุบนั

เปาหมาย ( Targets )
ป
ป ป ป ป
( Baseline ๖๐-๖๓ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา
( Goals )

ตัวชี้วัด
( KPls )

๖. สรางหองสมุด และพัฒนาแหลงเรียนรู ศูนย
การเรี ย นรู ทางด า นการศึ ก ษา วั ฒ นธรรม
ประเพณีไทย ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต

- จํานวน
แหลงการ
เรียนรูที่
หลากหลาย

๗๐

๘๐

๗๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐

๗. พั ฒนาสื่ อ ประชาสั มพั นธ นวั ตกรรมทาง
การศึกษาเผยแพรความรูเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ประวั ติ ศ าสตร
จังหวัดนครปฐม
๘. บํ า รุง รัก ษาโบราณสถาน โบราณวัต ถุ
พิพิธภัณฑแหงชาติมีภูมิทัศนโดยรอบสวยงาม

- จํ า นวนสื่ อ
การเรียนรู

๗๐

๘๐

๗๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐

- รอยละของ
ผู เ ข า ร ว ม
กิจกรรม
๙. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม - รอยละของ
เชิ ง สร า งสรรค การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ผู เ ข า ร ว ม
ประเพณี การทํา นุบํ ารุง ศาสนา ภู มิป ญญา กิจกรรม
ทองถิ่น และจัดงานประเพณีลอยกระทงยอน
ยุค
๑๐. ส งเ สริ ม ส นั บส นุ น ด น ต รี กี ฬ า - รอยละของ
นันทนาการ และสงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน ผู เ ข า ร ว ม
และประชาชน
กิ จ กรรมที่ มี
สุ ข ภาพกาย
และจิตใจดีขึ้น

๘๐

๘๕

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕

๘๕

๙๐

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๐

๘๕

๙๐

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๐

Data)

๔
รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๑ : จํานวนผู้ร่วมงาน/ร้ อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการหรื อกิจกรรมทีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสและทุกงานรัฐพิธีทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดขึน
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๙๕
๕. วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๕
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๒ : จํานวนโรงเรี ยนทีได้ รับการสนับสนุน
๒. ขอบเขตความหมาย : อุปกรณประกอบการเรียนการสอน หมายถึง อุปกรณเครื่องเลนพัฒนาการ
สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๙๐
๕. วิธีการคํานวณ : คํานวณจากความจําเปนที่จะตองมี
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๐
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๓ : จํานวนผู้ร่วมงาน/ร้ อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

๕

๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการหรื อกิจกรรมเกียวกับการฝึ กอบรมเพิมประสิทธิภาพ
รายละเอียดตัวชี้วัด
บุคลากรทางการศึกษา
๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครูสอนวิชาคณิตศาสตร
๓. หนวยวัด : รอยละ๒. ขอบเขตความหมาย :
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐
: รอยละหมายถึ
๙๐ ง ครูซึ่งมีศักยภาพในการสอนวิชาคณิตศาสตร
ครูสอนวิ– ช๒๕๖๓)
าคณิตศาสตร
๕. วิธีการคํานวณ : นั๓.บจากจํ
นวนครั
้งที่เขารับการฝกอบรม
หนวายวั
ด : คน
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอ๔.มูลเป
พื้นาฐาน)
: รอยละ(ป๘๕๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : ๕๐ คน
หมาย/เกณฑ
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็
อมูล: หาผลรวม
: จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๕. วิบธรวบรวมข
ีการคํานวณ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข
๑ :ครั๐้ง คน
๖. ขอมูลปอมูจจุลบ/รายงาน
ัน (ขอมูล: พืป้นละฐาน)

๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : งานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๔ : จํานวนผู้ร่วมงาน/ร้ อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม ๑๒ ประการ
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๙๐
๕. วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนครั้งทีจ่ ัดกิจกรรม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๐
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

๖
รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๕ : จํานวนสถานศึกษาทีได้ มาตรฐาน
๒. ขอบเขตความหมาย : สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑,เขต ๒ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๙๐
๕. วิธีการคํานวณ : คํานวณจากความพรอมที่มีอยู
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๐
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๖ : จํานวนแหล่งการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย
๒. ขอบเขตความหมาย : แหลงการเรียนรู หมายถึง อาคาร/สถานที่เรียนรูทางดานการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีไทย ภูมิปญญาทองถิ่น
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๘๐
๕. วิธีการคํานวณ : คํานวณจากแหลงการเรียนรูที่มีอยู
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๗๐
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จาก องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

๗
รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๗ : จํานวนสือการเรี ยนรู้
๒. ขอบเขตความหมาย : สื่อการเรียนรู หมายถึง สื่อประชาสัมพันธการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตรจังหวัดนครปฐม
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๘๐
๕. วิธีการคํานวณ : คํานวณจากความจําเปนที่จะตองมี
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๗๐
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๘ : ร้ อยละของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการหรื อกิจกรรมทีเกียวกับการทํานุบํารุง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดขึน
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๘๕
๕. วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนครั้งทีจ่ ัดกิจกรรม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๐
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จาก องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

๘

๘
รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๙ : ร้ อยละของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการหรื อกิจกรรมทีเกียวกับการจัดกิจกรรม
เชิงสร้ างสรรค์การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การทํานุบํารุงศาสนาภูมิปัญญาท้ องถิน
ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดขึน
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๘๕
๕. วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนครั้งทีจ่ ัดกิจกรรม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๕
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จาก องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด ๑๐ : ร้ อยละของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทีมีสขุ ภาพกายและจิตใจทีดี
๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการหรื อกิจกรรมทีสนับสนุนดนตรี กีฬา นันทนาการ
และส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดขึน
๓. หนวยวัด : รอยละ
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) : รอยละ ๙๐
๕. วิธีการคํานวณ : นับจากจํานวนครั้งทีจ่ ัดกิจกรรม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน) : รอยละ ๘๕
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : จาก องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปละ ๑ ครั้ง

บทที่ ๒
ผลการจัดการศึกษาในปงบประมาณที่ผานมา
ในปงบประมาณที่ผานมาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐมยังมิไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสามปที่เปนรูปธรรม แตมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาในดานตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม โดยอาศัยกรอบและทิศทางการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐมเปนหลัก
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ผลการ
ผลการ
โครงการ/กิจกรรม
ที่ต้ังไว
ที่ต้ังไว
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
๑. โครงการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุน
คอมพิวเตอรพรอม
โปรแกรมสื่อการเรียนการ
สอน

เพื่อติดตาม
และ
ประเมินผล
การสนับสนุน
คอมพิวเตอร
พรอม
โปรแกรมสื่อ
การเรียนการ
สอน

อบจ.
สามารถ
ติดตามและ
ประเมินผล
การสนับสนุน
คอมพิวเตอร
พรอม
โปรแกรมสื่อ
การเรียนการ
สอนได
๑๔๖ แหง

อบจ.
สามารถ
ติดตามและ
ประเมินผล
การสนับสนุน
คอมพิวเตอร
พรอม
โปรแกรมสื่อ
การเรียนการ
สอน จํานวน
๑๔๖แหง

อบจ.
สามารถ
ติดตามและ
ประเมินผล
การสนับสนุน
คอมพิวเตอร
พรอม
โปรแกรมสื่อ
การเรียนการ
สอน จํานวน
๑๔๖แหง

ผลการ
ประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ
อบจ.
สามารถ
ติดตามและ
ประเมินผล
การสนับสนุน
คอมพิวเตอร
พรอม
โปรแกรมสื่อ
การเรียนการ
สอน จํานวน
๑๔๖แหง

๑๐

แนวทางที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรมทาง
ศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ผลการ
ประเมินเชิง
ผลการ
ผลการ
โครงการ/กิจกรรม
ที่ต้ังไว
ที่ต้ังไว
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ
๑. โครงการคายเยาวชน เพื่อจัด
โรงเรียน
นักเรียนใน นักเรียนใน โรงเรียน
ไทยอาเซียน (THAILAND กิจกรรม
สามารถจัด จังหวัด
จังหวัด
สามารถจัด
ASEAN YOUTH CAMP : พัฒนา
กิจกรรมได นครปฐม
นครปฐม
กิจกรรมคาย
TAYC)
คุณภาพ
๗ วัน
และเครือขาย และเครือขาย เยาวชนไทย
การศึกษา
จํานวน
ที่เขารวม
อาเซียนได
เตรียมความ
๑,๕๐๐ คน กิจกรรม
ครบทั้ง ๗
พรอมสู
จํานวน
วัน
ประชาคม
๑,๕๐๐ คน
อาเซียน
จํานวน ๗ วัน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แนวทางที่ ๑ สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ผลการ
ผลการ
โครงการ/กิจกรรม
ที่ต้ังไว
ที่ต้ังไว
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
๑. โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณกีฬา ถวยรางวัล
และเหรียญรางวัลในการ
แขงขันกีฬากลุมโรงเรียน
ดอนตูม

เพื่อจัด
กิจกรรมการ
แขงขันกีฬา
กลุมโรงเรียน
ดอนตูม
จํานวน ๑๑ วัน

โรงเรียน
สามารถจัด
กิจกรรมได
๑๑ วัน

ผลการ
ประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ
กลุมโรงเรียน กลุมโรงเรียน กลุมโรงเรียน
ดอนตูม
ดอนตูมที่เขา ดอนตูม
จํานวน ๑๒ รวมกิจกรรม สามารถจัด
โรงเรียน
จํานวน ๑๒ กิจกรรมการ
โรงเรียน
แขงขันกีฬาได
ครบทั้ง ๗ วัน

บทที่ ๓
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
องคก ารบริห ารสว นจัง หวัด นครปฐมมียุท ธศาสตรแ ละแนวทางการพัฒ นาการศึก ษาของ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ดังนี้
ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
๑. การพัฒนาดาน
๑.๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหมี
การศึกษา
ประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เทาเทียมและเปน
ธรรมกับผูเรียน และมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
๑.๒ พัฒ นาศัก ยภาพผูเ รีย นใหมีส มรรถนะและ
คุณ ลัก ษณะ ที่พึง ประสงค รวมทั้ง คา นิย ม
๑๒ ประการ
๑.๓ ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ
สื่อ เทคโนโลยีท างการศึก ษา นวัต กรรม
ทางการศึก ษา แหลง เรีย นรู  ศูน ยก าร
เรียนรู เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่ อ ความเป น เลิ ศ ด า นการดนตรี กี ฬ า
คา ยคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ทั ก ษะชี วิ ต และ
ทักษะอาชีพ
๑.๕ ส งเสริ มและพั ฒนาครู และบุ คลากรทางการ
ศึกษาดา นประสบการณ ทักษะ และเจต
คติก ารจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนใหมี
ความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
๑.๖ สง เสริม และสนับ สนุน การสรา งเครือ ขา ย
ทางการศึกษาที่เขมแข็งทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

๑๒
ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

๒. การพัฒนาดาน ๒.๑ ส ง เสริ ม การจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ศาสนา วัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรม
ประเพณีทองถิ่น
วงศานุวงศในวโรกาสตางๆ รวมทั้งกิจกรรมรัฐพิธี
๒.๒ สงเสริม สนับสนุน เผยแพรพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
จารีตประเพณีอันดีงานของไทยการจัดงาน
มหาธีรราชเจารําลึก งานมหกรรมวัฒนธรรม
จังหวัด งานวัฒนธรรมทองถิ่น ฯลฯ
๒.๓ ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุ ท ธศาสนา อนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑทองถิ่น
และศาสนสถานเพื่อความยั่งยืนสูชุมชน
๒.๔ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเฝ า ระวั ง ทาง
วั ฒ นธรรมในครอบครั ว สถานศึ ก ษา และ
ชุมชน ใหคนไทยมีคานิยม ๑๒ ประการ
๒.๕ สง เสริม สนับ สนุน สรา งแหลง เรีย นรู
ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น สูชุมชน
และชองทางการรับรูขาวสาร
๓. การพัฒนาดาน ๓.๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดแขงกีฬา
ดนตรี กีฬา และ
โรงเรี ย น กลุ ม โรงเรี ย น ชุ ม ชน อํ า เภอ
การทองเที่ยว
จังหวัด เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ได มี พื้ น ที่ ไ ด เ ล น กี ฬ า ใช เ วลาว า งให เ กิ ด
ประโยชน และจัดคายกีฬาหางไกลยาเสพติด
และกิจกรรมนันทนาการ
๓.๒ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษาจั ด
กิ จ กรรมด า นกี ฬ า ดนตรี ศิ ล ปะ และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการลดเวลาเรียนรู
สําหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑๓
ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

๓. การพัฒนาดาน ๓.๓ ส งเสริม และสนับ สนุนให เยาวชนไดพัฒนา
ดนตรี กีฬา และ
ทักษะดานดนตรีสูการเปนนักดนตรีอาชีพ
ก า ร ท อ ง เ ที ่ย ว
๓.๔ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดาน
(ตอ)
การทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมใหนักเรียน
ไดเรียนรู เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธเป น
มัคคุเทศกดานการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม
๔. การพัฒ นาภูมิ ๔.๑ พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
ปญญาทอ งถิ่น ตาม
สู ก ารเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ตามแนวทางหลั ก
ห ล ัก เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
๔.๒ จั ด ทํ า สื่ อ เทคโนโลยี เผยแพร ภู มิ ป ญ ญา
ท อ งถิ่ นข องจั ง หวั ด น ครปฐม เพื่ อ ก าร
ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ แ ล ะ อ า ชี พ
ประชาสัมพันธภูมิปญญาทองถิ่น
๔.๓ พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูสังคมอาเซียน
๕. การบริหารจัดการที่ดี ๕.๑ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน ปรั บ ปรุ ง และ
พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที่

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๔.๒ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เทาเทียมและเปนธรรมกับผูเรียนและมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๒
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพ
เพื่อพัฒนาและสงเสริม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทาง
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
ทางการศึกษาของสถานศึกษา
ประสิทธิภาพทาง
การศึกษาของสถานศึกษา
ตางๆ ภายในจังหวัดนครปฐม
การศึกษา
ตาง ๆ ในจังหวัดนครปฐม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

จํานวน นักเรียนมีพัฒนาการกองการศึกษา
โครงการ/ และมีคุณภาพในการ
กิจกรรม เรียนรูมากขึ้น

๒ โครงการศูนยสงเสริมศักยภาพทาง
การเรียนของนักเรียน

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ ศูนยสงเสริมศักยภาพทางการ
๔,๐๐๐,๐๐๐
สงเสริมประสิทธิภาพทาง เรียนในอําเภอเมืองฯ ๔ ศูนย
การศึกษา
อําเภออื่นๆ อีก อําเภอละ ๑ ศูนย

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

จํานวน ครูและนักเรียน มี กองการศึกษา
โครงการ ประสิทธิภาพดาน
การเรียนการสอน
มากขึ้น

๓ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาใหแก
นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแตขาดแคลน
ทุนทรัพย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ สนับสนุนทุนการศึกษาใหแก
สงเสริมประสิทธิภาพทาง นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต
การศึกษา
ขาดแคลนทุนทรัพยในจังหวัด

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

จํานวน นักเรียนที่ขาดแคลน กองการศึกษา
นักเรียนที่ มีทนุ ทรัพยดานการ
ไดรับทุน ศึกษา สามารถเพิ่ม
ทักษะและพัฒนา

๓,๐๐๐,๐๐๐

ดานการเรียนมากขึ้น

๒๐

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เทาเทียมและเปนธรรมกับผูเรียนและมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๒
(KPI)
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔ โครงการเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาและสงเสริม จัดทําโครงการเงินอุดหนุน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน การเรียนการสอนมี กองการศึกษา
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑, ประสิทธิภาพทางการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนที่ได ประสิทธิภาพมากขึ้น
เขต ๒ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑,
รับการ
มัธยมศึกษา เขต ๙ (จังหวัดนครปฐม)
เขต ๒ และสํานักงานเขตพื้นที่
สนับสนุน
และสถานศึกษาในพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับการจัด
(จังหวัดนครปฐม) และสถานศึกษา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในการจัด
ตางๆ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการ
ศึกษาตางๆ
๕ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผานกระบวนการเรียนรูสะเต็มศึกษา

เพื่อพัฒนาและสงเสริม ผูบริหาร ครู และนักเรียนจาก ๒,๐๐๐,๐๐๐
ประสิทธิภาพทางการ โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา
ศึกษา
จังหวัดนครปฐม ภูมิปญญาทองถิ่น
จํานวน ๑,๐๐๐ คน ทูตสะเต็ม
จํานวน ๓๖๐ คน

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

จํานวน การเรียนการสอนมี กองการศึกษา
โครงการ ประสิทธิภาพมากขึ้น

๖ โครงการแสดงผลงานครูและนักเรียน
จังหวัดนครปฐม

เพื่อเปดโอกาสใหครุได ครูและนักเรียนในจังหวัด
นําเสนอผลงานและ
นครปฐม
นักเรียนมีเวทีแสดงผลงาน
เพื่อแขงขันทักษะความ
สามารถและใหรางวัล
เปนขวัญกําลังใจแกครู
และนักเรียน

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

จํานวน
ผลงาน

๒,๐๐๐,๐๐๐

ครูและนักเรียน มี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพดาน
การเรียนการสอน
มากขึ้น

๒๑

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เทาเทียมและเปนธรรมกับผูเรียนและมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๗ โครงการอื่น ๆ ตามความจําเปน
เพื่อสนองความตองการ โครงการอื่น ๆ ตามความจําเปน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
ของประชาชนในโครงการ เรงดวน ตามภารกิจหนาที่ฯ
เรงดวน ตามภารกิจหนาที่ฯ
ตามภารกิจถายโอนฯ หรือไดรับ
อื่น ๆ ตามความจําเปน ตามภารกิจถายโอนฯ หรือ
การถายโอน
เรงดวน ตามภารกิจ
ไดรับการถายโอน
หนาที่ฯ ตามภารกิจ
ถายโอนฯ หรือไดรับการ
ถายโอน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

จํานวน การดําเนินการ กองการศึกษา
โครงการที่ เปนไปดวยความ
ดําเนินการ เรียบรอย
มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนตอ
ชุมชน

๒๒

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค รวมทั้งคานิยม ๑๒ ประการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
เพื่อพัฒนาและสงเสริม จัดฝกอบรมใหความรูดาน
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
ใหมีคุณภาพ มีจริยธรรมอันพึงประสงค ประสิทธิภาพทางการ จริยธรรมแกนักเรียนในจังหวัด
ของสังคมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ศึกษา
นครปฐม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
นักเรียนมีความ กองการศึกษา
เขาใจ เสริมสรางให
ประพฤติตนเปน
ประโยชนตอสังคม
มากขึ้น

๒๓

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรม แหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดทําแหลงเรียนรู "การศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ, สื่อการเรียน ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐
ดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
สรางทักษะการเรียนรู การสอนทางไกลผานเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
สารสนเทศ DLIT และอื่น ๆ
ที่จําเปนในการติดตั้ง
จํานวน ๑ โครงการ

๒ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
และวัสดุการศึกษาตาง ๆ
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
การศึกษา และเพิ่ม
ศักยภาพดานการศึกษา
แกครูและนักเรียน

จัดหาสื่อสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอนตางๆ และวัสดุ
การศึกษาตาง ๆ ใหแก
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

จํานวน
โครงการ/
จํานวน
โรงเรียน
ที่ไดรับการ
สนับสนุน

ครูและนักเรียน มี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพดาน
การเรียนการสอน
มากขึ้น

ครูและนักเรียน มี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพดาน
การเรียนการสอน
มากขึ้น

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

จํานวน
โรงเรียนที่ได
รับการ
สนับสนุน

๓ โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสงเสริม จัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
และวัสดุ ครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพทางการ และวัสดุ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คุณภาพการศึกษา
ศึกษา
ใหกับสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม
นครปฐม

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

รอยละ ครูและนักเรียน กองการศึกษา
ความพึงพอใจ มีพัฒนาการและมี
ของโรงเรียน ประสิทธิภาพดานการ
ที่ไดรับการ เรียนการสอนมากขึ้น
สนับสนุน

๒๔

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรม แหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๒
(KPI)
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
เปนโครงการที่สมเด็จ จัดหาวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ครูและนักเรียน กองการศึกษา
ความพึงพอใจ ระดับปฐมวัยมี
พระเทพรัตนราชสุดาฯ และสื่อการสอนที่เกี่ยวของ ใหกับ
สยามบรมราชกุมารี
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ของโรงเรียน ประสิทธิภาพดานการ
ทรงพระกรุณา
ที่ไดรับการ เรียนการสอนมากขึ้น
พระราชทานพระราชดําริ
สนับสนุน
เพื่อใหเด็กปฐมวัยเกิด
การเรียนรู
๑. เด็กและครูชวยกันสราง
กระบวนการเรียนรู
รวมกัน
๒. เด็กไดเกิดการเรียนรู
ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
.- ตั้งสมมติฐาน
.- ออกแบบการทดลอง
.- ทําการทดลอง บันทึกผล
.- วิเคราะหขอมูล อภิปราย
.- สรุปผล

๒๕

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรม แหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕ โครงการหองศูนยศึกษาสะเต็มศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริม จัดทําหองศูนยศึกษาสะเต็มศึกษา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประสิทธิภาพทางการ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียน
ศึกษา
การสอนดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๖ โครงการกอสราง/ปรับปรุงอาคารเรียน
หรือสิ่งกอสรางของสถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม

รองรับการเพิ่มของ
กอสราง/ปรับปรุงอาคารเรียน
จํานวนนักเรียนเพื่อ
หรือสิ่งกอสรางของสถานศึกษา
สงเสริมประสิทธิภาพทาง ในจังหวัดนครปฐม
การศึกษา

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ครุภัณฑ/
จํานวน
โรงเรียนที่ได
รับการ
สนับสนุน

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ครูและนักเรียนมี กองการศึกษา
ประสิทธิภาพดาน
การเรียนการสอนที่
ทันสมัยมากขึ้น

จํานวน มีสถานที่ศึกษา กองการศึกษา
โครงการ เพิม่ ขึ้นเปนพื้นฐาน
การพัฒนาดาน
การเรียนการสอน

๒๖

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรม แหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๒
(KPI)
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๗ โครงการเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาและสงเสริม จัดทําโครงการเงินอุดหนุน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน การเรียนการสอนมี กองการศึกษา
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑, ประสิทธิภาพทางการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนที่ได ประสิทธิภาพมากขึ้น
เขต ๒ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑,
รับการ
มัธยมศึกษา เขต ๙ (จังหวัดนครปฐม)
เขต ๒ และสํานักงานเขตพื้นที่
สนับสนุน
และสถานศึกษาศึกษาในพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ในการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑทางการศึกษา
(จังหวัดนครปฐม) และสถานศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
๑. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑทางการศึกษา

อาทิเชน หนังสือ เอกสาร
สื่อการเรียนการสอน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฯลฯ
๒. จัดทําหองเรียนอิเล็กทรอนิกส
หองเรียนอัจฉริยภาพ ฯลฯ
๘ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค

เพื่อสงเสริมและพัฒนา จัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อ
ศักยภาพเด็กปฐมวัย สนับสนุนเด็กปฐมวัย

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

กองการศึกษา
จํานวน เดกปฐมวัยมี
โครงการ/ มาตรฐานตาม
กิจกรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค ๑๒
ขอ เพิ่มมากขึ้น

๒๗

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรม แหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๒
(KPI)
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๙ โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูภาษาจีน
เพื่อใหมีศูนยกลางการ ศูนยการเรียนรูภาษาจีนอําเภอ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน การเรียนการสอนมี กองการศึกษา
ประจําอําเภอ
พัฒนาการเรียนรู
ละ ๑ โรงเรียน
โรงเรียนที่ได ประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาษาจีน
รับการ
เพื่อใหมีแหลงเรียนรู
สนับสนุน
ทางภาษาจีนสําหรับ
นักเรียน
๑๐ โครงการ ๓ D SCHOOL THEATER
FOR EDUCATION

เพื่อสรางแหลงการเรียน บุคลากรทั่วไป คณะครูนักเรียน
รูทางดานวิชาการที่
มีศนู ยการเรียนรูในชุมชน
สามารถจัดการเรียนรู อําเภอละ ๑ โรงเรียน
ดวยตนเองเปนราย
บุคคล
เพื่อเปนแหลงการเรียน
รูของนักเรียนและบุคคล
ทั่วไป

๑๗,๐๐๐,๐๐๐

๑๗,๐๐๐,๐๐๐

๑๗,๐๐๐,๐๐๐

จํานวน การเรียนการสอนมี กองการศึกษา
โรงเรียนที่ได ประสิทธิภาพมากขึ้น
รับการ
สนับสนุน

๒๘

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๔ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อความเปนเลิศดานการดนตรี กีฬา คายคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
เพื่อพัฒนาและสงเสริม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก/
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
และเยาวชนดานทักษะชีวิต และอาชีพ
ประสิทธิภาพทางการ เยาวชน
ศึกษา

๒ โครงการงานชุมนุมลูกเสือจังหวัด
นครปฐม

เพื่อจัดเตรียมงานเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ

๓ โครงการสานสัมพันธสรางเครือขาย
ยุวชนประชาธิปไตย

เพื่อเสริมสรางและเผยแพร ๑.ฝกอบรม จัดประชุมสัมมนา

ความรูความเขาใจแก
เยาวชน เกี่ยวกับการเมือง

การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และเปน
การใหเยาวชนกลาคิด
กลาแสดงความคิดเห็น
และมีสวนรวมทาง
การเมือง

สนับสนุน จัดกิจกรรมงานชุมนุม
ลูกเสือจังหวัดฯ

ศึกษาดูงาน ใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบอบในประชาธิปไตย
๒.จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน
แกชุมชนและสังคม และเปนการ
สงเสริมการเรียนรู การมีสวนรวม
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

จํานวน
โครงการ/
ผูเขารวม
โครงการ

กองการศึกษา
เด็ก/เยาวชนมี
พัฒนาการ และมี
คุณภาพในการ
เรียนรูมากขึ้น

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

จํานวน กิจกรรม/งานตาง ๆ กองการศึกษา
ผูเขารวม ของลูกเสือไดรับการ
โครงการ เผยแพรมากขึ้น

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

จํานวน เยาวชนมีความรู กองการศึกษา
ผูเขารวม ความเขาใจในการ
โครงการ เมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

สามารถนําความรูที่
ไดรับไปขยายผล
เกิดการสราง
เครือขายดาน
ประชาธิปไตย
อยางเปนรูปธรรม

๒๙

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๔ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อความเปนเลิศดานการดนตรี กีฬา คายคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐
๔ โครงการแบงปนน้ําใจ TO BE NUMBER เพื่อสงเสริมผูเรียนใหมี นักเรียนแกนนําของโรงเรียนใน
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
ONE สูนองผูดอยโอกาส
สุขภาวะที่ดีสามารถปอง จังหวัดนครปฐมไดมีความรูโทษ
กันตนเองจากสิ่งเสพติด ภัยยาเสพติด
รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม
เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางครอบครัว
โรงเรียนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
เพื่อสนองพระดําริทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี
๕ โครงการคายคุณธรรม - จริยธรรม และ
สงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ

เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู
ควบคูคุณธรรม ปลูกฝง
เยาวชน/ประชาชน
ใหเปนคนดีของสังคม

ฝกอบรม ประชุมสัมมนาให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม - จริยธรรมใหกับ
เยาวชน/ประชาชนในเขต
จังหวัดนครปฐม

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

จํานวน เยาวชนมีสุขภาวะ กองการศึกษา
ผูเขารวม ที่ดีสามารถปองกัน
โครงการ ตนเองจากสิ่งเสพ
ติดใหโทษและ
หลึกเลี่ยงตนเอง
ได

จํานวน เยาวชน/ประชาชน กองการศึกษา
ผูเขารวม ใชเปนแนวทางใน
โครงการ การปฏิบัติตนเปน
คนดีตอสังคม

๓๐

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๕ สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานประสบการณ ทักษะ และเจตคติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการสงเสริมการเรียนรูตามรอย
๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐
จํานวน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา การฝก
การศึกษา มุงสูสังคมแหง อบรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู
พระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/
กิจกรรม
การเรียนรูและการพัฒนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริม
อยางยั่งยืน
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
การดํารงชีวิตตามวิถีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒ โครงการอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
ศึกษา และการปฏิบัติงานดานการ
ศึกษาของสถานศึกษาและหนวยงาน
บริหารการศึกษาตาง ๆ ในจังหวัด

พัฒนาศักยภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการ
ศึกษาใหแกบุคลากร
และผูที่เกี่ยวของทาง
ดานการศึกษา

ฝกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษา
ดูงานแกเด็ก/นักเรียน เยาวชน
บุคลากรทางการศึกษา และผูมี
สวนเกี่ยวของแกสถานศึกษา
ตาง ๆ ในจังหวัด

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ครู นักเรียน เยาวชน กองการศึกษา

เกิดองคความรูและ
สามารถประยุกตใช
ในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพ

จํานวน บุคลากรทางการ กองการศึกษา
โครงการ/ ศึกษามีความรูใน
รอยละ การปฏิบัติงาน เด็ก/
ความพึงพอใจ นักเรียน และเยาวชน
ของผูเขารวม มีทักษะการเรียนรู
มากขึ้น

๓๑

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๖ สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายทางการศึกษาที่เขมแข็งทั้งในประเทศและตางประเทศ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ โครงการคายเยาวชนไทยอาเซียน

เพื่อเตรียมความพรอม ๑.ฝกอบรม จัดประชุมสัมมนา
เขาสูประชาคมอาเซียน ศึกษาดูงาน ใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับอาเซียน
๒.จัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

จํานวน เยาวชนมีความรู กองการศึกษา
ผูเขารวม ความเขาใจ
โครงการ เกี่ยวกับอาเซียน
สามารถนําความรูที่
ไดรับไปขยายผล
เกิดการสราง
เครือขาย
อยางเปนรูปธรรม

๓๒

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ ๑ สงเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศในวโรกาสตางๆ รวมทั้งกิจกรรมรัฐพิธี
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการเทิดพระเกียรติพระบาท
เพื่อเทิดพระเกียรติ
จัดกิจกรรม/การจัดงาน
๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจา เทิดพระเกียรติ ,
พระบรมราชินีนาถฯ และ
อยูหัวฯ สมเด็จ
ฝกอบรม สัมมนา และจัดทํา
พระบรมราชินีนาถฯ และ สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน
พระบรมวงศานุวงศ และการปกปอง
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ
เอกสาร หนังสือ วีซีดี ปาย
และดํารงรักษาสถาบัน ประชาสัมพันธ ซุม ฯลฯ
สําคัญของชาติ
๒ โครงการจัดทําหนังสือประมวล
พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

เพื่อเทิดพระเกียรติฯ จัดทําหนังสือประมวล
พระบาทสมเด็จพระเจา พระราชดํารัสและพระบรม
อยูหัวฯ และเปนแนวทาง ราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
ในการดําเนินชีวิตใหแก พระเจาอยูหัวฯ
เยาวชน/ประชาชน
จํานวน ๑ โครงการ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
โครงการ/
ผูเขารวม
โครงการ

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ประชาชนทุกหมูเหลา กองการศึกษา

ไดรวมกันแสดง
ความจงรักภักดี
และความสามัคคี
รวมกัน

จํานวนเลม เยาวชน/ประชาชน กองการศึกษา
สามารถนําพระบรม

ราโชวาท ไปเปน
แนวทางประพฤติ
ปฏิบัติ เพื่อประโยชน

ในการดําเนินชีวิต
ของตนได

๓๓

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ ๑ สงเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศในวโรกาสตางๆ รวมทั้งกิจกรรมรัฐพิธี
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓ โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา/งาน
เพื่อใหการปฏิบัติงาน ๑.จัดงานศาสนพิธี งานรัฐพิธี
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
เปนไปดวยความเรียบรอย งานรับเสด็จฯ ตาง ๆ ในพื้นที่
รัฐพิธ/ี งานรับเสด็จฯ ในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม
เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจัด
พานพุม ดอกไมสด ธงชาติ
ตราสัญลักษณ ผาสี ปาย และ
อื่น ๆ ที่จําเปน
๒.สงเสริม สนับสนุนการจัดงาน/
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อถวายเปน
ราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
และพระบรมวงศานุวงศ
๔ โครงการคายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๑.เพื่อใหนักเรียน เยาวชน จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรมแก
ฝกปฏิบัติธรรมถวายเปน นักเรียน เยาวชน ในจังหวัด
พระราชกุศลแดพระบาท เพื่อปฏิบัติธรรมตามแนวทาง
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พุทธศาสนา
๒.เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
ใหกับนักเรียน เยาวชน
ในจังหวัดนครปฐม

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

จํานวนครั้ง ประชาชนทุกหมูเหลา กองการศึกษา
ที่จัดงาน ไดรวมกันแสดง
ความจงรักภักดี
และความสามัคคี
รวมกัน

จํานวนผู
เขาคาย
ที่เพิ่มขึ้น

นักเรียน เยาวชน
สํานักปลัดฯ
ที่เขารวมกิจกรรม กองการศึกษา
มีความประพฤติ
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

๓๔

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ ๑ สงเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศในวโรกาสตางๆ รวมทั้งกิจกรรมรัฐพิธี
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จํานวน สถาบันหลักของชาติ สํานักปลัดฯ
๕ โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ตอเติม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
โครงการ/ ดํารงอยูคูประเทศไทยกองการศึกษา
ตอเติม ที่ประทับ/ เรือนรับรอง
ใชงานตางๆ และรองรับ ที่ประทับ/เรือนรับรอง/
กิจกรรม, และภารกิจในการปฏิบัติ กองชาง
/ พระบรมรูป ฯลฯ พรอมจัดหาครุภัณฑ
ภารกิจเกี่ยวกับสถาบันชาติพระบรมรูป ฯลฯ
การดําเนินงาน งานเปนไปดวยความ
และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน
ศาสนา และพระมหากษัตริพร
ย อมจัดหาครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ
เพื่อแสดงความจงรักภักดีใหอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อเตรียม
มีความพรอม เรียบรอยสมพระเกียรติ
สมพระเกียรติ
ความพรอมในการปฏิบัติงาน
ไดมาตรฐาน
ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศฯ

๓๕

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ ๒ สงเสริม สนับสนุน เผยแพรพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของไทย การจัดงานมหาธีรราชเจารําลึก
งานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัด งานวัฒนธรรมทองถิ่น ฯลฯ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการสนับสนุนการจัดงาน
เพื่อเทิดพระเกียรติ
คาใชจายในการจัดงานมหา๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
จํานวน
มหาธีรราชเจารําลึก มหกรรม
สมเด็จพระมหาธีรราชเจารําลึก และมหกรรม
ผูรวมงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ธีรราชเจา และ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สืบสานวัฒนธรรม
ตลอดจนการสนับสนุนการจัด
ประเพณี
กิจกรรมตางๆ ตามโครงการ

๒ โครงการปฏิบัติธรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนา

๓ โครงการรักษาศีล ๕ ในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม

เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชนเห็นความ
สําคัญในวันสําคัญ
ทางศาสนา

จัดกิจกรรมทางศาสนาใน
วันสําคัญทางศาสนาใน
พื้นที่จังหวัด

เพื่อสงเสริมและเผยแพร สนับสนุนการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ
พุทธศาสนา
วิถีธรรมในจังหวัด
จํานวน ๗ แหง

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ประชาชนรวม
สํานึกในพระมหาธีรราชเจา
และวัฒนธรรม
ประเพณีไดรับ
การเผยแพร

สํานักปลัด/
กองการศึกษา

จํานวนผูรวม เยาวชนและ
กองการศึกษา
ปฏิบัติธรรม ประชาชนรวมกัน
เผยแพรพุทธศาสนา

เพิ่มมากขึ้น
๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนโรงเรียน ครู/นักเรียนมีความรู กองการศึกษา
ที่ไดรับการ ความเขาใจ สามารถ
สนับสนุน ประพฤติตนในสิ่งที่ดี
มีประโยชนตอสังคม

มากขึ้น

๓๖

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ ๒ สงเสริม สนับสนุน เผยแพรพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของไทย การจัดงานมหาธีรราชเจารําลึก
งานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัด งานวัฒนธรรมทองถิ่น ฯลฯ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔ โครงการจัดงานประเพณีทางศาสนา
อนุรักษและสืบสาน
๑.สนับสนุนการจัดงานประเพณี
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
จํานวน
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ประเพณีและภูมิปญญา ทางศาสนา และประเพณีอื่น ๆ
โครงการ/
ประเพณีอื่น ๆ
ทองถิ่น
เชน ลอยกระทง, สงกรานต,
กิจกรรม,
ผูเขารวม
ไทยทรงดํา, ไทดํา,แขงขันเรือยาว
โครงการ
งานอัฏฐมีบูชา ตรุษจีน ฯลฯ
๒.จัดทําหนังสือ วารสาร และสื่อ
สิ่งพิมพ สื่อประชาสัมพันธตางๆ
๓.คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตาม
โครงการ
๕ โครงการเยาวชนจิตอาสาสืบสาน
สังคมวัฒนธรรมรักบานเกิด

เพื่อปลูกจิตสํานึกรักบานเกิจดัดอบรม จัดกิจกรรมตาง ๆ และ
ใหแกเยาวชนในพื้นที่ และ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อ
เห็นคุณคาในการสืบสาน ปลูกฝง สรางจิตสํานึกรักบานเกิด
วัฒนธรรมที่ดีงาม
และเห็นคุณคาในการสืบสาน
วัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

รอยละ
ของเยาวชน
ที่เขารวม
โครงการ

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับการ สํานักปลัดฯ
ปลูกฝงการอนุรักษ กองการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
มากขึ้น

เยาวชนมีจิตสํานึก กองการศึกษา
รักบานเกิดและ
รวมสืบสานสังคม
วัฒนธรรมที่ดีงาม

๓๗

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ ๒ สงเสริม สนับสนุน เผยแพรพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของไทย การจัดงานมหาธีรราชเจารําลึก
งานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัด งานวัฒนธรรมทองถิ่น ฯลฯ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
เพื่ออนุรักษ สืบทอด
๑.สนับสนุนการจัดงานเพื่อสืบสาน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
จํานวน
ชาติพันธุตางๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประเพณีวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ
โครงการ/
เอกลักษณ และภูมิปญญา-ตาง ๆ ในพื้นที่ เชน ลาวครั่ง
กิจกรรม,
ผูเขารวม
ทองถิ่น
ไทยทรงดํา ไทยรามัญ ไทยโซง
ฯลฯ
โครงการ
๒.จัดงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ของกลุมชาติพันธุตาง ๆ
๓. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อถายทอดการเรียนรูประเพณี
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ
๔.จัดกิจกรรม/สื่อประชาสัมพันธ
ที่เกี่ยวของตามโครงการ
๗ โครงการสงเสริมการสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จัดประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญ
ในเด็กและเยาวชน
พระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับการ สํานักปลัดฯ
ปลูกฝงการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
ในแตละกลุม
ชาติพันธุมากขึ้น

พัฒนาคุณธรรม กองการศึกษา
จริยธรรมในเด็ก
และเยาวชนให
เปนคนดีในสังคม

๓๘

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ ๓ สงเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑทองถิ่น และศาสนสถานเพื่อความยั่งยืนสูชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองการศึกษา
๑ โครงการสงเสริม สนับสนุนการอนุรักษ ๑.เพื่อเปนการอนุรักษ ฝกอบรม สัมมนา จัดกิจกรรม
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
จํานวน ทองถิ่นไทยมี
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
สืบสานศิลปวัฒนธรรม และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
โครงการ/ ความเจริญและมี
และภูมิปญญาทองถิ่น
และภูมิปญญาทองถิ่น ตางๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
กิจกรรม ความเปนอยูที่ดี
๒.เพื่อเสริมสรางแหลง อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ผูเขารวม ยิ่งขึ้น
การเรียนรู และถายทอด จารีตประเพณี และภูมิปญญา
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม และ ทองถิ่น แกเยาวชน บุคลากร
ภูมิปญญาทองถิ่น
ทางการศึกษา และประชาชน
๒ โครงการพัฒนา บูรณะ ซอมแซม
บํารุงรักษา แหลงโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เพื่อพัฒนา ทํานุบํารุง
รักษาแหลงโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ใหอยูใน
สภาพดี

บูรณะ ซอมแซม บํารุงรักษา
และปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ในจังหวัดนครปฐม

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

จํานวน ประชาชนไดศึกษา กองการศึกษา
โครงการ/ แหลงโบราณสถาน
กิจกรรม โบราณวัตถุได
อยางปลอดภัย
และเปนการสงเสริม

การทองเที่ยว

๓๙

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ ๔ สงเสริม สนับสนุน การเฝาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชนใหคนไทยมีคานิยม ๑๒ ประการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา
-เพื่อสงเสริมกระบวนการ๑.ประชุม ฝกอบรม สัมมนา
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
แผนพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน มีสวนรวมในการจัดทํา เพื่อใหความรูความเขาใจ และ
จังหวัดนครปฐม
แผนพัฒนาเด็ก เยาวชน มีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
และประชาชน
เยาวชน และประชน
-มีทิศทางในการพัฒนา ๒.จัดทําแผนพัฒนาเด็ก เยาวชน
และมีความสอดคลองกับ และประชาชนในจังหวัด รวมถึง
แผนพัฒนาระดับตางๆ การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่จําเปน
๓.จัดทําหนังสือ วารสาร หรือ
สื่อประชาสัมพันธอื่น ๆ
๔.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
๒ โครงการเปดพื้นที่สรางสรรคและเฝาระวัง เพื่อสรางความตระหนัก จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคดาน
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ในการสงเสริมวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
และการสรางทัศนคติ สรางสรรค
เชิงบวกใหเด็กและเยาวชน
ในเรื่องการรักษา
วัฒนธรรมทองถิ่นของตน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

จํานวน
โครงการ/
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

เด็ก เยาวชน และ สํานักปลัดฯ
ประชาชน ไดรับ กองแผนฯ
การพัฒนาอยาง กองการศึกษา
มีระบบ ทั่วถึง และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จํานวน
โครงการ/
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
ประชาชนเกิด
ความตระหนัก รัก
และตองการอนุรักษ
สืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น

๔๐

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ ๕ สงเสริม สนับสนุน สรางแหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสูชุมชน และชองทางการรับรูขาวสาร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดหาที่ดินเพื่อกอสรางหองสมุด เพื่อใหมีสถานที่ในการ จัดหาที่ดินเพื่อกอสรางหองสมุด
๕,๐๐๐,๐๐๐
และศูนยสารสนเทศ, ศูนยฝกอบรม
กอสรางหองสมุดและ และศูนยสารสนเทศฯ,
องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
ศูนยสารสนเทศฯ,
ศูนยฝกอบรมฯ ในพื้นที่จังหวัด
ศูนยฝกอบรม
๒ โครงการกอสรางหองสมุดและ
ศูนยสารสนเทศ, ศูนยฝกอบรม
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม

เพื่อเพิ่มชองทางการรับรู
ขาวสารใหกับประชาชน/
เปนสถานที่จัดฝกอบรม
เพื่อประโยชนโดยรวม
ของทองถิ่น

กอสรางหองสมุดและศูนยสาร
สนเทศฯ , ศูนยฝกอบรม และจัด
หาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่เกี่ยวของ
ตลอดจนหนังสือ สารสาร
หนังสือพิมพ นิตยสาร นวนิยาย
ฯลฯ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดใชประโยชนรวมกัน

๓ โครงการสนับสนุนขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนแกนักเรียนในสถานศึกษา
จังหวัดนครปฐม

เปนแหลงการรับรูขาวสาร สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ วารสาร
สาระแกประชาชน
แผนพับ ฯลฯ ที่เปนประโยชนแก
นักเรียนในพื้นที่

๒๕๖๒
(บาท)

-

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

-

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

จํานวน
โครงการ

ประชาชนมีชองทาง สํานักปลัดฯ
ในการศึกษาคนควา กองการศึกษา
และสถานที่ในการใช กองชาง
ประโยชนสาธารณะ

จํานวน ประชาชนมีชองทาง สํานักปลัดฯ
โครงการ/ ศึกษาคนควาขอมูล/ กองการศึกษา
กิจกรรม มีสถานที่กลางในการ กองชาง
ที่เปนประโยชนตอ
การดําเนินงานของ
ทองถิ่นรวมกัน

จํานวนสื่อ/ นักเรียน/เยาวชน
จํานวนโรงเรียน ไดรับสาระความรู
ที่ไดรับ เพิ่มมากชึ้น

กองการศึกษา

๔๑

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ ๕ สงเสริม สนับสนุน สรางแหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสูชุมชน และชองทางการรับรูขาวสาร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔ โครงการประชาสัมพันธการดําเนินงาน
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ๑.จัดกิจกรรมสงเสริมการประชา- ๒,๐๐๐,๐๐๐
และการสนับสนุนดานการจัดการ
กิจกรรม/โครงการตางๆ สัมพันธการจัดการศึกษาขององคศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ดานการจัดการศึกษาให การบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
ประชาชนทั่วไทราบโดย ๒.จัดทําสื่อประชาสัมพันธตางๆ
ทั่วกัน
เชน หนังสือ วารสาร แผนพับ ฯลฯ
๓.พัฒนา/ปรับปรุงแหลงการเรียนรู
หองเรียนอิเล็กทรอนิกส การ
ติดตามประเมินผลในสวนที่
เกี่ยวของ
ฯลฯ
๕ โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
เพื่อเปนศูนยกลางการอบรมอบรมใหความรูถึงกระบวนการ/
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
ศูนยทาจีนศึกษา
การดูงาน ดานการอนุรักษ ขั้นตอนการดําเนินงาน และจัด
ทาจีน ซึ่งเปนศูนยการเรียนรูกิจ กรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
ที่มีชีวิต
สงเสริมการเรียนรูใหแกนักเรียน
เยาวชน ครู และประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาด หนวยงาน
วาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

รอยละความ ประชาชนทั่วไปไดรับ กองการศึกษา
พึงพอใจของ ทราบขอมูลขาวสาร
ประชาชนตอ การดําเนินงานดาน
การดําเนินงาน การจัดการศึกษาใน
ของ อบจ. จังหวัดนครปฐม

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม,
ผูเขารวม
โครงการ

นักเรียน เยาวชน ครู กองการศึกษา
ประชาชนทั่วไป
มีความเขาใจ รับรู
และขยายผลตอยอด
การดําเนินงาน
ที่เปนประโยชนตอ
ชุมชนของตนเอง
มากขึ้น

๔๒

งการศึกษา

งการศึกษา

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬา ดนตรี นันทนาการ และการทองเที่ยว
แนวทางที่ ๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดแขงขันกีฬาโรงเรียน กลุมโรงเรียน ชุมชน อําเภอ จังหวัด เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดมีพื้นที่ไดเลนกีฬา
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และจัดคายกีฬาหางไกลยาเสพติด และกิจกรรมนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
วาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน/ ๑.เพื่อใหการดําเนินการ คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการ/ สรางความสามัคคี
นักศึกษา เยาวชน บุคลากรทางการ จัดการแขงขันกีฬาเปนไป นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
จํานวนผูเขารวม และใชเวลาวาง
ศึกษาภายในจังหวัดนครปฐม
ดวยความเรียบรอย
บุคลากรทางการศึกษาภายใน
แขงขันกีฬา ใหเกิดประโยชน
(อบจ.คัพ)
๒.เพื่อสงเสริมใหเยาวชน จังหวัดนครปฐม
เลนกีฬา รูจักการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
๓.เพื่อสรางความสามัคคี
๒ โครงการสงเสริม/สนับสนุนการแขงขัน
กีฬาตาง ๆ ใหกับหนวยงานราชการ,
อปท. ภายในจังหวัดนครปฐม

เพื่อเสริมสรางสุขภาพ
รางกายใหแข็งแรง

๑.จัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการ/ สรางความสามัคคี
สามัคคี
จํานวนผูเขารวม และใชเวลาวาง
๒.จัดการแขงขันกีฬาตาน
แขงขันกีฬา ใหเกิดประโยชน
ยาเสพติด
๓.จัดการแขงขันกีฬาระดับ
อําเภอ/จังหวัด/เขต
๔.สนับสนุนการจัดการแขงขัน
กีฬาตางๆ
ฯลฯ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

๔๓

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬา ดนตรี นันทนาการ และการทองเที่ยว
แนวทางที่ ๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดแขงขันกีฬาโรงเรียน กลุมโรงเรียน ชุมชน อําเภอ จังหวัด เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดมีพื้นที่ไดเลนกีฬา
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และจัดคายกีฬาหางไกลยาเสพติด และกิจกรรมนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาด
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
วาจะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓ โครงการจัดซื้อวัสดุการกีฬา อุปกรณ เพื่อใหมีอุปกรณกีฬาใน
จัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาตาง ๆ
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนโรงเรียน สถานศึกษามี
กองการศึกษา
การกีฬาตาง ๆ ใหกับสถานศึกษา
การแขงขันกีฬาและ
ใหกับสถานศึกษาตาง ๆ ใน
ที่ไดรับการ ความพรอมในดาน
ในจังหวัดนครปฐม
ออกกําลังกาย
จังหวัดนครปฐม
สนับสนุน การสงเสริมการเลน
กีฬา นักเรียนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ้น
๔ โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
และพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา
ในการเลนกีฬาและ
ลานสงเสริมสุขภาพ ในจังหวัดนครปฐม ออกกําลังกายที่ได
มาตรฐาน

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
และพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา
ลานสงเสริมสุขภาพ
ในจังหวัดนครปฐม

๕ โครงการสนับสนุนจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ วันเยาวชนแหงชาติ
และวันสําคัญตางๆ

๑. สนับสนุนจัดกิจกรรมงาน
๒๐๐,๐๐๐
งานวันเด็ก วันเยาวชนแหงชาติ
และวันสําคัญตาง ๆ
๒.จัดหาอุปกรณการเรียน อุปกรณ
การกีฬา และอื่น ๆ ตามโครงการ
ฯลฯ

เพื่อใหนักเรียนไดรวม
กิจกรรมรื่นเริง เปดโอกาส
ใหไดแสดงความคิด
ความสามารถ, กระตุน
ใหสังคมเห็นคุณคาของ
เด็ก/เยาวชน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการ/ ประชาชนมีสถานที่ กองการศึกษา
กิจกรรม ออกกําลังกาย ทําให
มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง
๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

รอยละความ นักเรียน/เยาวชน
พึงพอใจตอ ไดรับความรื่นเริง
การจัดงาน สรางความมั่นใจ
ในตนเอง กลา
แสดงออกมากขึ้น

กองการศึกษา

๔๔

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬาดนตรีและการทองเที่ยว
แนวทางที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูสําหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
วาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่องดนตรี
เพื่อพัฒนาการศึกษา
จัดหาเครื่องดนตรีทั้งดนตรีไทย ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครุภัณฑ นักเรียนมีทักษะ มี
ตาง ๆ ใหแกสถานศึกษาในพื้นที่
สรางทักษะการเรียนรู
และดนตรีสากลใหกับสถานโรงเรียนที่ไดรับ ความสามารถทาง
จังหวัดนครปฐม
ของนักเรียน / เยาวชน
ศึกษาในจังหวัดนครปฐม
การสนับสนุน ดานดนตรีมากขึ้น
และสงเสริมความ
จํานวน ๑ โครงการ
รูจักใชเวลาวางให
สามารถทางดานดนตรี
เกิดประโยชน
๒ โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะดาน
ดนตรี

เพื่อใหเด็กไดรวมกิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาและเพิ่ม
และพัฒนาศักยภาพของ

ทักษะดานดนตรีใหกับ

ตนเองใหมากขึ้น

เด็กและเยาวชนในจังหวัด

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการ/ เด็กนักเรียนไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

จํานวนผูเขารวม ความรื่นเริง เสริม
โครงการ

นครปฐม

สรางความมั่นใจ
ในตนเอง กลาแสดง
ออกมากขึ้นรัก
ศิลปวัฒนธรรม

๓ โครงการพัฒนาสรางเสริมศักยภาพ

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

เด็กและเยาวชนในจังหวัด

ดานนาฏศิลปไทยและภูมิปญญา

และอนุรักษประเพณี

นครปฐม

ทองถิ่น

และวัฒนธรรมทาง
ดานการแสดงนาฏศิลป

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ความพึงพอใจ/ เด็กและเยาวชนมี

กองการศึกษา

จํานวนผูเขารวม ความรูสนใจในดาน
โครงการ

ศิลปะแขนงตางๆ
มากขึ้น

ในทองถิ่น

๔๕

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬา ดนตรี นันทนาการ และการทองเที่ยว
แนวทางที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนไดพัฒนาทักษะดานดนตรีสูการเปนนักดนตรีอาชีพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษ
ดานการขับรอง-ดนตรี สําหรับเด็ก
และเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สงเสริมประสิทธิภาพทาง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
วาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.สงเสริมความสามารถพิเศษดาน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการ/ เด็กและเยาวชนได
การขับรองของเด็กและเยาวชน
จํานวนผูเขารวม พัฒนาศักยภาพ

การศึกษา

ในจังหวัดนครปฐม

โครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ตนเอง และรูจัก

๒.จัดการแขงขันประกวดรองเพลง

ใชเวลาวางใหเกิด

ของเด็กนักเรียนในจังหวัด

ประโยชน

๓.จัดกิจกรรมของโรงเรียนที่
สนับสนุนดานดนตรี
ฯลฯ

๔๖

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬา ดนตรี นันทนาการ และการทองเที่ยว
แนวทางที่ ๔ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมใหนักเรียนไดเรียนรู เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธเปนมัคคุเทศกดานการทองเที่ยวจังหวัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
วาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการมัคคุเทศนทองถิ่น
เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ๑.อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
จํานวน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญา

และจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริม

โครงการ/

ประเพณี และ

ทองถิ่นแกเด็ก เยาวชน

พัฒนา สรางทักษะความรู

กิจกรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น

และประชาชน ตลอดจน

ความเขาใจที่ถูกตอง

ไดรับการเผยแพร

เปนการสงเสริมการ

๒.จัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ

อยางทั่วถึง ถูกตอง

ทองเที่ยว และพัฒนา

ที่เกี่ยวของ

และคงอยูคูทองถิ่น

จังหวัด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ/
กองการศึกษา

ฯลฯ

๔๗

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ ๑ พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม สูการเรียนรูตลอดชีวิตตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการพัฒนาและขยายศูนยการ
เพื่อพัฒนา และขยาย
๑.พัฒนา ขยายศูนยการเรียนรู
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน
สถานศึกษา
พอเพียงชุมชนใน
สถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด
สถานศึกษาใหกับนักเรียน นครปฐม
ครู และชุมชน
๒.สงเสริมการทํากิจกรรมตาง ๆ
รวมถึงสื่อประชาสัมพันธที่จําเปน
ตามโครงการฯ
ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ศูนยการ
เรียนรูที่ได
รับการ
สนับสนุน/
จํานวนผูได
รับประโยชน

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ
นักเรียน ครู และ
ชุมชน ไดรับการ
เรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะมี
แหลงฝกปฏิบัติ
และถายทอด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
กองแผนฯ
กองการศึกษา

ความรู ทําให
เกิดการบูรณาการ
การทํางานรวมกัน

๔๘

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ ๒ จัดทําสื่อเทคโนโลยี เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและอาชีพ ประชาสัมพันธภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดตั้ง พัฒนาศูนยการเรียนรู
เพื่อเปนศูนยการเรียนรู
๑.จัดตั้ง พัฒนา ศูนยการเรียนรู
๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
รอยละ
ความพึงพอใจ
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในพื้นที่จังหวัด เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัด
ของชุมชน,
ในการเรียนรูดานตางๆ คือ ๒.จัดทําสื่อประชาสัมพันธตางๆ
จํานวน
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับศูนยการเรียนรูฯ
ศูนยการเรียนรู
พอเพียงดานการปลูกพืช, ๓.จัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑ
ดานหัตถกรรม, ดานเกษตร อื่นๆ ที่จําเปน
ที่พึ่งพา
ผสมผสาน, ศูนยเรียนรู
ฯลฯ
ตนเองได
วิถีพอเพียง เปนตน

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ
เกษตรกรมีความรู
ความเขาใจในการ
พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม
โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหสามารถพึ่งพา
ตนเองได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

กองการศึกษา

๔๙

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ ๓ พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูสังคมอาเซียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการเสริมสรางศักยภาพดานอาชีพ ๑.เพื่อพัฒนาอาชีพในทองถิ่น ๑.ฝกอบรม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู สูโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม อาชีพทองถิ่นใหกับนักเรียน เยาวชน
ประชาคมอาเซียน
๒พัฒนาอาชีพในทองถิ่นสูการ ประชาชนทั่วไป
แขงขันในประชาคมเศรษฐกิจ ๒.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อให
อาเซียน
อาชีพในทองถิ่นเปนที่รูจัก

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขารวมที่ได
รับความรู/
รอยละความ
พึงพอใจ

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ชุมชนทองถิ่นและโรงเรียน สํานักปลัดฯ
รวมกันพัฒนาอาชีพบน กองแผนฯ
พื้นฐานของหลักปรัชญา กองการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การแขงขันในประชาคม
อาเซียน

๕๐

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐมมีโครงการ/กิจกรรมจําแนก
ตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ดังนี้
๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

รวม ๓ ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๗

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๗

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๗

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๑

๗๕,๐๐๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓

๖,๐๐๐,๐๐๐

๑๐

๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐

๑๐

๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐

๑๐

๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐

๓๐

๔๓๒,๐๐๐,๐๐๐

๕

๕,๔๕๐,๐๐๐

๕

๕,๔๕๐,๐๐๐

๕

๕,๔๕๐,๐๐๐

๑๕

๑๖,๓๕๐,๐๐๐

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางที่ ๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เทาเทียม และเปนธรรมกับผูเรียน
และมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
แนวทางที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค รวมทั้งคานิยม ๑๒ ประการ
แนวทางที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา นวัตกรรม แหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูเพื่อการ
ศึกษาตลอดชีวิต
แนวทางที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
ความเปนเลิศดานการดนตรี กีฬา คายคุณธรรมจริยธรรม
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๕ สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม ๓ ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๒

๘,๐๐๐,๐๐๐

๒

๘,๐๐๐,๐๐๐

๒

๘,๐๐๐,๐๐๐

๖

๒๔,๐๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๓

๙๐๐,๐๐๐

๒๖

๑๘๔,๗๕๐,๐๐๐

๒๖

๑๘๔,๗๕๐,๐๐๐

๒๖

๑๘๔,๗๕๐,๐๐๐

๗๘

๕๕๔,๒๕๐,๐๐๐

ดานประสบการณ ทักษะ เจตคติการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
แนวทางที่ ๖ สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายทาง
การศึกษาที่เขมแข็งทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมยุทธศาสตรที่ ๑

๑๕

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

รวม ๓ ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๕

๗,๐๐๐,๐๐๐

๕

๗,๐๐๐,๐๐๐

๕

๗,๐๐๐,๐๐๐

๑๕

๒๑,๐๐๐,๐๐๐

๗

๖,๒๕๐,๐๐๐

๗

๖,๒๕๐,๐๐๐

๗

๖,๒๕๐,๐๐๐

๒๑

๑๘,๗๕๐,๐๐๐

๒

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒

๒,๐๐๐,๐๐๐

๖

๖,๐๐๐,๐๐๐

๒

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒

๑,๕๐๐,๐๐๐

๖

๔,๕๐๐,๐๐๐

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ ๑ สงเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศในวโรกาสตางๆ
รวมทั้งกิจกรรมรัฐพิธี
แนวทางที่ ๒ สงเสริม สนับสนุน เผยแพรพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม
ของไทย การจัดงานมหาธีรราชเจารําลึก
แนวทางที่ ๓ สงเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑทองถิ่น และศาสนสถานเพื่อความยั่งยืนสูชุมชน
แนวทางที่ ๔ สงเสริม สนับสนุน การเฝาระวังทางวัฒนธรรม
ในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชนใหคนไทยมีคานิยม
๑๒ ประการ

๑๖

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๕ สงเสริม สนับสนุน สรางแหลงการเรียนรู

รวม ๓ ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๔

๗,๔๕๐,๐๐๐

๓

๒๐,๔๕๐,๐๐๐

๒

๔๕๐,๐๐๐

๙

๒๘,๓๕๐,๐๐๐

๒๐

๒๔,๒๐๐,๐๐๐

๑๙

๓๗,๒๐๐,๐๐๐

๑๘

๑๗,๒๐๐,๐๐๐

๕๗

๗๘,๖๐๐,๐๑๖

ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นสูชุมชน และชองทางการรับรู
ขาวสาร
รวมยุทธศาสตรที่ ๒

๑๗

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

รวม ๓ ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๕

๑๑,๒๐๐,๐๐๐

๕

๑๑,๒๐๐,๐๐๐

๕

๑๑,๒๐๐,๐๐๐

๑๕

๓๓,๖๐๐,๐๐๐

๓

๒,๙๐๐,๐๐๐

๓

๒,๙๐๐,๐๐๐

๓

๒,๙๐๐,๐๐๐

๙

๘,๗๐๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓

๖,๐๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๓

๖๐๐,๐๐๐

๑๐

๑๖,๓๐๐,๐๐๐

๑๐

๑๖,๓๐๐,๐๐๐

๑๐

๑๖,๓๐๐,๐๐๐

๓๐

๔๘,๙๐๐,๐๐๐

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬา ดนตรี นันทนาการ
และการทองเที่ยว
แนวทางที่ ๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดแขงขันกีฬา
โรงเรียน กลุมโรงเรียน ชุมชน อําเภอ จังหวัด เพื่อใหเยาวชน
และประชาชนทั่วไปไดมีพื้นที่เลนกีฬา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
และจัดคายกีฬาหางไกลยาเสพติด และกิจกรรมนันทนาการ
แนวทางที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูสําหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น
แนวทางที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนไดพัฒนาทักษะ
ดานดนตรีสูการเปนนักดนตรีอาชีพ
แนวทางที่ ๔ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดาน
การทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมใหนักเรียนไดเรียนรู เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธเปนมัคคุเทศกดานการทองเที่ยวจังหวัด
รวมยุทธศาสตรที่ ๓

๑๘

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

รวม ๓ ป

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

๓

๖๐๐,๐๐๐

๑

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓

๙,๐๐๐,๐๐๐

๑

๕๐๐,๐๐๐

๑

๕๐๐,๐๐๐

๑

๕๐๐,๐๐๐

๓

๑,๕๐๐,๐๐๐

๓

๓,๗๐๐,๐๐๐

๓

๓,๗๐๐,๐๐๐

๓

๓,๗๐๐,๐๐๐

๙

๑๑,๑๐๐,๐๐๐

๔

๑,๕๗๐,๔๐๐

๔

๑,๖๐๐,๐๐๐

๓

๑,๔๐๐,๐๐๐

๑๑

๔,๕๗๐,๔๐๐

๔
๖๓

๑,๕๗๐,๔๐๐
๒๒๘,๙๕๐,๐๐๐

๔
๖๒

๑,๖๐๐,๐๐๐
๒๔๓,๕๕๐,๐๐๐

๓
๖๐

๑,๔๐๐,๐๐๐
๒๒๓,๓๕๐,๐๐๐

๑๑
๑๘๕

๔,๕๗๐,๔๐๐
๖๙๕,๘๕๐,๐๐๐

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานภูมิปญญาทองถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ ๑ พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
สูการเรียนรูตลอดชีวิตตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ ๒ จัดทําสื่อเทคโนโลยี เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
ของจังหวัดนครปฐม เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและอาชีพ
ประชาสัมพันธภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ ๓ พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูสังคมอาเซียน
รวมยุทธศาสตรที่ ๔
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ ๑ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานที่
รวมยุทธศาสตรที่ ๕
รวมทั้งสิ้น

๑๙

บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสามปไปสูการปฏิบัติ
๔.๑ วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสามปไปสูการปฏิบัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ไดกําหนดระยะเวลาในการติดตามผลการ
ดําเนินงานปละ ๔ ครั้ง รายไตรมาส โดยรายงานใหผูบริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม)
ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม)
ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน)
ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน)
๔.๒ หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสามปไปสูก ารปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสามปไปสูการปฏิบัติไ ด
กํ า หนดหว งระยะเวลาในการดํ า เนิน การติด ตามผลการดํ า เนิน งานและประเมิน ผลการนํ า
แผนพัฒนาการศึกษาสามปไปสูการปฏิบัติปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม เพื่อสรุปรายงาน
ผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสามปตอ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย ไมนอยกวาสามสิบวัน

