
 

 
 

 
แผนพัฒนาการศึกษา 

(พ.ศ.2561 – 2565)  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 

 
 
 
 

 
 
 
 

กองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
อ าเภอส าโรง    จังหวัดอุบลราชธานี 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
เร่ือง  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒561-๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563  

......................................... 
  ตามที่คณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ได้จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 แล้วเสร็จ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้าน
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา                 
ในคราวประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ครั้งที่ 1/2563                             
เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563  แล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 22 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงประกาศใช้             
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วน         
ต าบลโนนกาเล็น  

 
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 

                                      
                                              (นายวรพจน์  พรรณวิไล) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565 
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2563 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

(เพิ่มเติมโครงการ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โนนกาเล็น 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้ว
ล้อมรอบอาคาร และป้องกัน
อันตรายท่ีอาจเกิดแก่เด็กเล็ก
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 แห่ง - 
 

- - 500,000 
 

500,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้ว
ล้อมรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ห้องน้ า/อ่างล้างมือเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โนนกาเล็น  

เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน ศพด. 
และเด็กนักเรียนมีห้องน้ า-ห้อง
อาบน้ า ท่ีถูกสุขลักษณะ 
 

สร้างห้องน้ า  
จ านวน 2 ห้อง 
ห้องอาบน้ า 
จ านวน 1 ห้อง 

- - - 300,000 
 

300,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้ า-ห้องอาบน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะและเพียงพอ
ต่อจ านวนเด็ก 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคารให้
เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.โนนกาเล็น 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
ชีวิตเด็กเล็กและทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

1 แห่ง - - - 200,000 
 

200,000 
 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย  

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมแซมหลังคา
อาคาร ศพด.อบต.โนนกา
เล็น 

เพื่อให้อาคารเรียนมีความ
พร้อมส าหรับการจัดการเรียน
การสอน 

1 แห่ง - - - 300,000 300,000 มีอาคารเรียนท่ีพร้อม 
ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน 
 

กองช่าง 



(เพิ่มเติมโครงการ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการก่อสร้างโรง
ครัว/สถานท่ี
รับประทานอาหารเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกาเล็น 

เพื่อให้มีท่ีส าหรับรับประทาน
อาหารส าหรับเด็กเล็ก 

1 แห่ง - - - 300,000 300,000 เด็กเล็กมีท่ีส าหรับ
รับประทานอาหาร 

กองช่าง 

6 โครงการจัดท าป้ายชื่อ 
ศพด.อบต.โนนกาเล็น 

เพื่อแสดงความเป็นเอกเทศ 
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

1 ป้าย - - -  50,000 
 

50,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ป้ายประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน ศพด. 

กองช่าง 

7 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน  

เพื่อบรรเทาความร้อนในหน้า
ร้อน 

3 ตัว - - - 50,000 
 

50,000 
 

เพิ่มบรรยากาศในการ
เรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 
 

8. โครงการจัดซ้ือเครื่อง
กรองน้ าส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กภายในศูนย์ฯมีน้ า
สะอาดบริโภค 

2 เครื่อง - - - 40,000 40,000 เด็กเล็กมีน้ าสะอาดใช้
ส าหรับบริโภค 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ 
เก้าอี้รับประทานอาหาร
ส าหรับเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กมีโต๊ะเก้าอี้ส าหรับ
น่ังรับประทานอาหารกลางวัน 

10 ชุด - - - 30,000 30,000 เด็กเล็กมีโต๊ะเก้าอี้
ส าหรับรับประทาน
อาหารกลางวัน 

กอง
การศึกษา 

10 ตู้วางกระเป๋านักเรียน เพื่อใช้เป็นท่ีเก็บกระเป๋านักเรียน 2 หลัง - - - 5,000 5,000 เด็กเล็กมีท่ีเก็บกระเป๋า
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการจัดซ้ือโต๊ะหมู่
บูชา 

เพื่อใช้ส าหรับประกอบศาสนพิธี
ต่างๆ 

1 ชุด - - - 3,000 3,000 มีโต๊ะหมู่บูชาส าหรับใช้
ในศาสนพิธีต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                         
       กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังจิตส านึกให้รักในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย 
 

(เพ่ิมเติมโครงการ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดี
งานของท้องถิ่น และจรรโลงไว้
ซ่ึงการศาสนาและวัฒนธรรม 

1 ครั้ง/ปี - 

 

- 

 

- 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์สืบ
สานไว้ และจรรโลงไว้ซ่ึง
การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                         
       กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังจิตส านึกให้รักในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย 

(ปรับปรุงแก้ไข โครงการ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเพาะต้นกล้า
แห่งความดีบวชชี
พราหมณ์  (เดิม) 

เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงไว้ซ่ึงการ
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2 ครั้ง/ปี 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จรรโลงไว้ซ่ึงการศาสนา
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

 โครงการเพาะต้นกล้า
แห่งความดี  (แก้ไข) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนน้อมน า
หลักธรรมค าสอนไปปรับใช้ในชีวิต 
โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 

2 ครั้ง/ปี 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

เยาวชนน้อมน าหลักธรรม
ค าสอนไปปรับใช้ในชีวิต 
โดยใช้หลักธรรมเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 

กองการศึกษา 

2 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา (เดิม) 

ส่งสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ด้านศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาว
อุบลราชธานี ฯลฯ 

1 ครั้ง /ปี 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จรรโลงไว้ซ่ึงการศาสนา
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา (แก้ไข) 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมด้านศาสนาของ
พุทธศาสนิกชน 

1 ครั้ง /ปี 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จรรโลงไว้ซ่ึงการศาสนา
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก  เยาวชน   
       กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการให้มีการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
 

(ปรับปรุงแก้ไข โครงการ) 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 

2565 
 

1 
 
 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ประชาชน 
(เดิม) 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับเล่นกีฬาและ ออก
ก าลังกาย 
 
 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ให้แก่หมู่บ้าน /
ชุมชนจ านวน  6 
หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เยาวชนและ
ประชาชนมีวัสดุกีฬา
เพื่อเล่นกีฬาและ ออก
ก าลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ประชาชน 
(แก้ไข) 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับเล่นกีฬาและ ออก
ก าลังกาย 
 
 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ให้แก่หมู่บ้าน /
ชุมชนจ านวน 12 
หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เยาวชนและ
ประชาชนมีวัสดุกีฬา
เพื่อเล่นกีฬาและ ออก
ก าลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 


