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องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

 

************************************************* 
 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้
ชดเชยในวันท างานถัดไป มีการให้ค าขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรก            
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 และได้ก าหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี 
พ.ศ. 2508 เป็นต้นมาซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึง
ความส าคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๖) และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) และ
มาตรา 17 (27) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของเด็ก สนใจการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีองค์
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพ่ือให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพ่ือเผยแพร่ปฏิญาณ
สากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก  

 นอกจากนี้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นกิจกรรมส าคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กเป็นประจ าทุกปี และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   มอบค าขวัญวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๒๕๖2         
ไว้ดังนี้ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพ่ือเป็นขวัญและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญ
ของชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จึงจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๒๕๖2 ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ คุณค่าและความส าคัญและส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง ในอันที่จะด ารงตนให้เป็นคนดี และเป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศชาติ 
 3.๒ เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ อันมีองค์พระมหากษัตริย์
เป็นประมุขและส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ควบคู่กับการให้
ความรู้และความบันเทิง 
 3.๓ เพ่ือเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันระดมสรรพก าลัง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของเด็ก 
 3.๔ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นอนาคตที่ส าคัญของชาติ                 
มีทัศนคติที่ดี ได้มีกิจกรรมของครอบครัวร่วมกัน 
 3.๕ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ 
  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2498
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit
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 3.6 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจที่ดีและจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นของขวัญให้แก่เด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและ
เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์ 
พัฒนาการด้านสังคม 

4. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 4.๑ เชิงปริมาณ 
  เด็ก เยาวชน ที่อยู่ในพื้นท่ีต าบลหัวโพและพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 500 คน 

4.๒ เชิงคุณภาพ 
  4.2.๑ เด็กและเยาวชนภายในต าบลหัวโพ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งได้รับความบันเทิงและความสนุกสนาน 
  4.2.2 เด็กและเยาวชนภายในต าบลหัวโพ ได้ร่วมกันท ากิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน รู้รัก
สามัคคีกันมากข้ึน 

5. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
5.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
5.2 ประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงการจัดงาน 
5.3 ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.4 ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 
5.5 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  5.5.1 เปิดงานลงทะเบียนเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหัวโพ และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 5.5.2 กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กบนเวที 

   - การแสดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวโพ      
   - การแสดง ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมทอง 

   - การแสดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามเทศ 
  5.5.3 กิจกรรมเกมส์  
  5.5.4 กิจกรรมตอบค าถาม  

 5.6 สรุปและประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผล 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเสาร์ที่  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖2   

๗. สถานที่ด าเนินการ 

  ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

๘. งบประมาณ 

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
หมวดค่าตอบแทน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันเด็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ด้านการบริการชุมชนและสังคม (00200)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งาน
ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.-บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ตามเอกสารแนบ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหวัโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เด็กและเยาวชนรู้จักความส าคัญของตนเอง และรู้จักปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม และเป็นก าลังที่
ส าคัญของชาติ            
 10.2 เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนให้เหมาะสมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข          
 10.3 สถาบันครอบครัวได้ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่น มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิด และเข้าใจซึ่ง
กันและกัน            
 10.4 เด็กและเยาวชนได้รู้จักการเข้าสังคม ท ากิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังให้รู้จักการมีส่วนร่วม กล้าคิด กล้าท า 
และกล้าแสดงออกในเวทีกิจกรรมของสังคม        
 10.5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไดร้่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความส าคัญของเด็กและเยาวชน 

 

๑๑. ผู้เสนอโครงการ   
 
 
         (ลงชื่อ)............................................................. 
                        (นางสาวอาภรณ์   เย็นสรง) 
        ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

๑๒. ผู้พิจารณาโครงการ 
                                     
 
             (ลงชื่อ)............................................................ 
                                                               (นายกฤษณะ  เรืองฤทธิ์)         
               รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 
 
 
 
                                               (ลงชื่อ)............................................................ 
                                                                (นางสาวณัฐพร  นุยา)         
                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 
๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
        (ลงชื่อ)............................................................   

                  (นายสินชัย  แหยมงาม)                  
                 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ         
 
 
 
 
                                              (ลงชื่อ)............................................................ 

                                                   (นายชยพัทธ์  มาตนาค) 
                                                    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 
 
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                                              (ลงชื่อ)............................................................ 
                                                               (นายนริส  จอกลอย)        
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕62 
วันเสาร์ที่  12  มกราคม  ๒๕62  เวลา  08.00 – 12.00 น. 

ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 

******************************** 
 

วันเสาร์ที่  12  มกราคม  ๒๕62 

พนักงานพร้อมกันเวลา 07.00 น. 

เวลา  ๐๘.๐๐ – 09.00 น. - เด็กและผู้ร่วมงานลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมกัน 
    

เวลา  09.00 – 10.00 น. - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และกล่าวให้โอวาทกับเด็ก ๆ   
      เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  (นายนริส  จอกลอย)       
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
  
เวลา  10.00 – 10.30 น. - การแสดง ชุดส าชิ่งสายโสด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวโพ  
    - การแสดง ชุดรักข้ามคลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมทอง 

    - การแสดง ชุดเต๋างอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามเทศ 
  
เวลา  10.30 – 11.00 น. - กิจกรรมเกมส์ต่าง ๆ ประกอบด้วย เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง กินวิบาก 

     
เวลา  11.00 – 11.30 น. - กิจกรรมตอบค าถามทางวิชาการ    

    
เวลา 11.30 – 12.00 น. - จับของรางวัล  (รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน) 
 

 

********************************* 
 

หมายเหตุ   การแต่งกาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง เสื้อโทนสีชมพู 
     
       ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม    
 
     
 
 
 



 


