
  โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕8 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60  หน้า ๕-33 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 

๑.  ชื่อโครงการ    
 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕8 

๒.  หลักการเหตุผล 
จากค ากล่าวที่ว่า  “เด็กในวันนี้  คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า”  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า เด็กๆทุกคนคือทรัพยากร

บุคคลที่ส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต ดังนั้น หากเด็กในวันนี้ ได้รับการปลูกฝัง และเรียนรู้ในสิ่งที่ดี ถูกต้อง
เหมาะสม ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  จริยธรรม  คุณธรรม  รู้จักด ารงชีวิตในสังคมอย่างไม่เห็นแก่ตัว  ก็จะ
น าพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นประเทศท่ีมีความเข้มแข็ง  ประชากรมีคุณภาพ  โดยสิ่งที่จะท าให้เด็กทราบว่า  
พวกเขาเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของชาติ  ผู้ใหญ่ต้องให้ความส าคัญกับเด็ก ให้โอกาสพวกเขาได้คิด  ได้ท า  และ
แสดงออกในสิ่งที่เขาต้องการควบคู่ไปกับค าแนะน า และการดูแลที่เหมาะสม 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  เล็งเห็นว่า  เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการ
ประเทืองปัญญา  ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด  กล้าท า  กล้าแสดงออก มีจิตใจที่ดีงาม     อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างคนใน
ชาติให้มีความเข้มแข็ง โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยการปลูกฝังค่านิยมไทย 12  ประการ ประกอบด้วย   มีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  เข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตย มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่   มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ถือเป็นการสร้างรากฐานการเป็นคนดี  เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กมีแนวทางปฏิบัติตนในทางท่ีดีภายใต้ค าขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558 ความรู้  
คู่คุณธรรม น าสู่อนาคต พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ส่งผลให้เด็กมีจิตใจดี
งาม  มีจริยธรรม  คุณธรรม และมีความสามารถ  และเพ่ือให้เด็กในท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนธานีจึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕8  ขึ้น  

๓.  วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด  กล้าท า  และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 
 3.2  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมไทย 12 ประการ เป็นการสร้างรากฐานการเป็นคนดีให้กับตน และเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ 

3.3  เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีแนวทางปฏิบัติตนในทางที่ดีภายใต้ค าขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558 ความรู้  
คู่คุณธรรม น าสู่อนาคต 
 ๓. 4  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสติปัญญา ส่งผลให้เด็กมีจิตใจดีงาม  
มีจริยธรรม  คุณธรรม  และมีความสามารถ 
 ๓. 5  เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็กในท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างทั่วถึง 

๔.  เป้าหมาย 
๔.๑  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕8  ณ สนามโรงเรียนวัดควนธานี   
๔.๒  สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านบางหมากน้อย  
๔.๓  สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็กของเคหะชุมชนตรัง 

๕.  รายละเอียดกิจกรรม 
 ๕.๑  จัดกิจกรรมนันทนาการ  สันทนาการ  จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที  จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “เด็กดี ศรีควน
ธานี”   และมอบของขวัญ ของรางวัลแก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ ๑ 0  มกราคม  ๒๕๕ 8 ณ สนามโรงเรียน  
วัดควนธานี 
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 ๕.๒  สนับสนุนของขวัญของรางวัลส าหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านบางหมากน้อย ในวันศุกร์ที่  
9  มกราคม  ๒๕๕8 
 ๕.๓  สนับสนุ นของขวัญของรางวัลส าหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กของเคหะชุมชนตรังในวันเสาร์ที่  
๑0  มกราคม  ๒๕๕8  ณ ลานกีฬาหน้าส านักงานเคหะชุมชนตรัง 

๖.  วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ประชุมหารือแนวทางในการจัดโครงการร่วมกับผู้น าชุมชน องค์กรชุมชนและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๖.๒  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
๖.๓  ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๔  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ร่วมกับ  โรงเรียนวัดควนธานี  โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย   
การเคหะชุมชนตรัง  ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น  องค์กรชุมชน และประชาชนต าบลควนธานี 

๘.  งบประมาณ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕8  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย  
และวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้  10๐,๐๐๐ บาท  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
 ๘.1  ค่าของขวัญ ของรางวัล      เป็นเงิน  25,5๐๐  บาท 
 ๘.๒  ค่าของขวัญส าหรับกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนบ้านบางหมากน้อย เป็นเงิน    ๕,๐๐๐  บาท 
 ๘.๓  ค่าของขวัญส าหรับกิจกรรมวันเด็กของ การเคหะชุมชนตรัง  เป็นเงิน    ๕,๐๐๐  บาท 
 ๘.๔  ค่าสนับสนุนกิจกรรมการประกาศเชิดชูเกียรติ  “เด็กดี ศรีควนธานี ” เป็นเงิน    ๓,๒๐๐  บาท 
 8.5  ค่าเช่าเต็นท์และเครื่องเสียง      เป็นเงิน  27,500  บาท 
 8.6  ค่าสาธารณูปโภค       เป็นเงิน       500  บาท 
 ๘.7  ค่าสนับสนุนชุดการแสดงบนเวที     เป็นเงิน    8,8๐๐  บาท 
 ๘.8  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ผลไม้  น้ า  น้ าแข็ง    เป็นเงิน  22,0๐๐  บาท 
 ๘.9  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ส าหรับกิจกรรมนันทนาการ  สันทนาการ      เป็นเงิน    1,5๐๐  บาท 
 ๘.10 ค่าใช้จ่ายอื่น          เป็นเงิน    1,0๐๐  บาท 
         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น       เป็นเงิน  10๐,๐๐๐ บาท 
         หมายเหตุ  สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 

๙.  สถานที่ด าเนินการ 
๙.๑  โรงเรียนวัดควนธาน ี
๙.๒  โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย 
๙.๓  ลานกีฬาหน้าส านักงานเคหะชุมชนตรัง 

๑๐.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑๐.๑  วันศุกร์ที่  9  มกราคม  ๒๕๕8 
 ๑๐.๒  วันเสาร์ที่  ๑ 0  มกราคม  ๒๕๕8 
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๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑  เด็กมีความกล้าคิด  กล้าท า  และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 
 11.2  เด็กได้รับการปลูกฝังค่านิยมไทย 12 ประการ ซึ่งเป็นการ สร้างรากฐานการเป็นคนดีให้กับตน และเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
 11.3  เด็กได้รับการ ปลูกฝังให้มีแนวทางปฏิบัติตนในทางท่ีดีภายใต้ค าขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558 
ความรู้ คู่คุณธรรม น าสู่อนาคต 
  ๑๑. 4  เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสติปัญญา  ส่งผลให้เด็กมีจิตใจดีงาม  มีจริยธรรม  
คุณธรรม และมีความสามารถ 
 ๑๑. 5  เด็กในท้องถิ่นมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง 

๑2.  การรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 12.1 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 
 12.2 รายงานผลการด าเนินโครงการต่อท่ีประชุมบูรณาการการท างานร่วมกันของผู้น าทุกภาคส่วน ในการประชุม
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2558 
 
 
 
      


