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มีนักเรียนทั�งหมด 227 คน มีข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 15 คน (ข้อมูล ณ วันที� 31 ตุลาคม 2565) 
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เขา้รบัการศกึษา ทั�งยงัใหเ้ดก็ประกอบอาชพีคา้ยาเสพตดิ ผูป้กครองถกูจบักมุคดยีาเสพตดิ

พระนครศรอียธุยา ที�มกีารจดัตั�งโรงเรยีนขึ�นเอง โดยใชช้ื�อ

 “โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์)” 

            ขอ้มลูจากศนูยป์ฏบิตักิารคณะกรรมการป�องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
อําเภอเสนา ป� 2561 ประเมนิระดบัความรนุแรงของการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิในพื�นที�
อําเภอเสนา พบวา่ 

สถานการณ์ป�ญหา
ก่อนเริ�มโครงการ

พื�นที�ตําบลรางจรเข้ หมู่ 7 
ถูกจัดเป�นพื�นที�สีแดง

หมายถึงพื�นที�มีผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ติดยาเสพติด
มากกว่า 5 คนขึ�นไปต่อจํานวนสัดส่วนประชากร 1,000 คน

                ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากป�ญหายาเสพติด ประกอบกับ

ตามมา เชน่ ป�ญหาดา้นความปลอดภยั ป�ญหาดา้นสขุอนามยั ป�ญหาความยากจนและ
คณุภาพชวีติที�ตกตํ�า ป�ญหาครอบครวั ซึ�งป�ญหาเหลา่นี�สง่ผลกระทบโดยตรงกบับตุรหลาน

ประชาชนในบางพื�นที�ไมม่วีฒุกิารศกึษาในการประกอบอาชพี ซึ�งสง่ผลใหเ้กดิป�ญหาอื�น ๆ 

เช่น เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา เนื�องจากผู้ปกครองติดยาเสพติดไม่ส่งบุตรหลาน

ทําให้เด็กขาดผู้ดูแล เด็กป�วยและมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้และสติป�ญญา
เนื�องจากมารดาเสพยาเสพตดิในขณะตั�งครรภ ์เป�นผลใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
รางจรเขเ้ลง็เหน็ถงึความสําคญัของการศกึษาตอ่การแกป้�ญหายาเสพตดิอยา่งครบวงจร
โดยมุง่หวงัวา่เดก็ดอ้ยโอกาสเมื�อไดร้บัการศกึษาที�ด ีจะสามารถสรา้งความเปลี�ยนแปลง
ให้กับสังคมและเติบโตเป�นกําลังสําคัญในการผลักดันชุมชนให้เข้มแข็ง จึงได้จัดตั�ง 
ศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นตําบลรางจรเขข้ึ�น เมื�อป� พ.ศ. 2547 และขยาย
เป�นโรงเรยีนในเวลาตอ่มา ซึ�งนบัไดว้า่เป�นองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแหง่แรกในจงัหวดั

ป�จจุบันเป�ดทําการเรียนการสอนตั�งแต่ระดับชั�นปฐมวัยถึงระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� 6
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ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์
ของนวัตกรรม

เป�าหมายที� 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
ที�มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          นวัตกรรม “การศึกษาแห่งชีวิต” ที�จัดทําขึ�นนั�น มีเป�าหมายในการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับเด็ก
ในระบบโรงเรียนทั�วไป ซึ�งเป�นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
พร้อมเติบโตไปเป�นประชากรที�มีคุณภาพของโลก อีกทั�ง ยังมีความสอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดไม่ทิ�งใครไว้ข้างหลังตามวาระการพัฒนาที�ยั�งยืน ค.ศ. 2030 
(the 2030 Agenda for Sustainable Development) 
 

          โดยเริ�มจากการสะทอ้นป�ญหาจากชมุชน ทําความเขา้ใจรว่มกบัชมุชน พรอ้มทั�ง
ระดมความคดิ ชว่ยกนัหาแนวทางแกไ้ขป�ญหาจากภาคเีครอืขา่ยรว่มกนัออกแบบการจดัการศกึษา
สําหรบัเดก็ดอ้ยโอกาส อาศยัการบรูณาการความรว่มมอืจากทกุภาคสว่น ทั�งนกัวชิาการ ที�มคีวามรู้
ความเชี�ยวชาญดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน แพทย ์และนกัจติวทิยา ที�มคีวามรู้
ดา้นการดแูลสขุภาพและการสง่เสรมิพัฒนาการ ตํารวจ ที�มคีวามรูด้า้นการป�องกนัและแกไ้ข
ป�ญหายาเสพตดิ สรา้งภมูคิุม้กนัและความเขม้แขง็ทางจติใจ ปราชญช์าวบา้น ที�มคีวามรู้
ดา้นภมูปิ�ญญาทอ้งถิ�นและทกัษะอาชพี



กรณทีี�ผูป้กครองไมใ่หค้วามรว่มมอื จงึจะบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยถอืปฏบิตัติามกฎหมาย
ระเบยีบ และหนงัสอืสั�งการที�เกี�ยวขอ้ง

จํานวนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

การดําเนินงานการดําเนินงาน

"เชิงรุก"บริหารจัดการและปฏิบัติงาน

ลงพื�นที�ติดตามเด็กในชุมชนตามทะเบียนราษฎร 
ใช้การเจรจาสร้างความเข้าใจกับ ผู้ปกครอง 

เพื�อดงึเดก็เขา้สูร่ะบบการศกึษาและใหห้ลดุพ้น
จากวงโคจรของยาเสพตดิ

จํานวนเด็กที�อยู่ในวงจรยาเสพติดในพื�นที�
จํานวนเด็กที�มีอายุตามเกณฑ์ที�ยังไม่ได้รับการศึกษาตามกฎหมาย

แสวงหาความร่วมมือ

จัดประชุม

จากเจา้หนา้ที�และหนว่ยงานตา่ง ๆ ในพื�นที� ไดแ้ก ่ภาคประชาชน วดั โรงเรยีน
และภาครฐั ทั�งตํารวจ ทหาร ฝ�ายปกครอง ฝ�ายสาธารณสขุ พนกังานคร ูและ
พนกังานสว่นทอ้งถิ�นในสงักดัและภาคเีครอืขา่ยที�เกี�ยวขอ้ง 

สํารวจและระบุพื�นที�ที�พบป�ญหา
เพื�อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขป�ญหาอย่างเร่งด่วน 

ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง
เพื� อสร้างความเข้าใจ หารือ และร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขป�ญหา โดยมีการกําหนด
บทบาทหน้าที�และแนวทางในการดําเนินงาน
อย่างชัดเจนเป�นระบบ

มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที�ชัดเจน
และมีช่องทางในการติดต่อสื�อสารกับผู้ปกครอง
เช่น การเยี�ยมบ้านนักเรียน อย่างน้อย 1 ครั�ง/ภาคเรียน 
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ครูติดตามและรายงานการมาเรียนในทุกวัน 

หากเด็กคนใดที�ขาดเรียนเกิน 3 วัน 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ครูจะลงพื�นที�ติดตามถึงที�บ้าน



1) โครงการอาหารเช้าฟรีสําหรับเด็กทุกคน 
2) นโยบายช่วยดูแลเด็กระหว่างป�ดภาคเรียน

 3) การช่วยเหลือจัดรถรับ - ส่งนักเรียน
4) เด็กที�ไม่มีผู้ปกครองดูแล (ผู้ปกครองอยู่ในเรือนจํา) 
   ครูในโรงเรียนจะช่วยกันดูแล อุปการะเลี�ยงดูเด็ก 

เพื�อดแูลรกัษา บําบดัและฟ��นฟูสภาพเดก็ โดยมคีรเูป�นผูด้แูลนํานกัเรยีนไปรกัษาที�สถานพยาบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้สนับสนุนด้านบุคลากรและยานพาหนะในการเดินทาง 
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ดูแลเอาใจใส่เด็กโดยใช้หลักการ "ดูแลดุจลูกหลาน" 
"เปลี�ยนโรงเรียนให้เป�นบ้าน" 

ประเมินเด็กในด้านพฤติกรรม อารมณ์ จิตใจ และสติป�ญญา
     โดยประสานความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขในการประเมินเด็กในด้านพฤติกรรม
อารมณ์ จิตใจ และสติป�ญญา ซึ�งเป�นผลมาจากการเสพยาเสพติดขณะตั�งครรภ์ของมารดา 
และคัดกรองเด็กที�มีความต้องการพิเศษ เพื�อหาแนวทางในการช่วยเหลือและจัดการศึกษา
ที�เหมาะสม 

ส่งต่อเด็กที�มีป�ญหาด้านอารมณ์ จิตใจ และสติป�ญญา 
ไปยังหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในพื�นที� 

เช่น สถานพยาบาลในพื�นที� โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  

ปลูกฝ�งเด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้ห่างไกล
จากยาเสพติด บูรณาการหลักสูตร D.A.R.E.

ประสานขอรบัการสนบัสนนุบคุลากร
จากสถานตีํารวจภธูรภาค ใหเ้จา้หนา้ที�ตํารวจ (ครแูดร)์ เขา้มาสอนในโรงเรยีน

(Drug, Abuse, Resistance, Education) 

นกัเรยีนมคีวามคุน้เคยกบัเจา้หนา้ที�ตํารวจ ไมรู่ส้กึเกรงกลวัที�จะมปีฏสิมัพันธก์บัเจา้หนา้ที�ตํารวจ 
นกัเรยีนไดเ้ขา้ใจบทบาทของเจา้หนา้ที�ตํารวจวา่มบีทบาทอื�นในการชว่ยเหลอืสงัคม 
กอ่ใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนขอ้มลูระหวา่งนกัเรยีนกบัเจา้หนา้ที�ตํารวจ เนื�องจากนกัเรยีนมาจาก

เจา้หนา้ที�ตํารวจสามารถเป�นตวัเชื�อมไปสูป่ระเดน็อื�น ๆ ของสงัคมที�นอกเหนอืจากเรื�องยาเสพตดิ 
กอ่ใหเ้กดิการมปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งนกัเรยีน ผูป้กครอง และเจา้หนา้ที�ตํารวจในประเดน็สงัคมตา่ง ๆ 

     หลายชมุชนที�เจา้หนา้ที�ตํารวจซึ�งมกีําลงัจํากดัไมส่ามารถเขา้ไปดแูลไดอ้ยา่งทั�วถงึ 

ครูแดร์

ประโยชน์ต่อชุมชน

เช่น
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             รวมทั�งจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามแนวทางห้องเรียน
ที�เรียนด้วยประสบการณ์การปฏิบัติจริง (Authentic learning) โดยมีการพัฒนา
ทั�งเนื�อหา วธิกีารจดัการเรยีนรู ้กจิกรรม สื�อการเรยีนรู ้และการประเมนิผลการเรยีนรู้
เพื�อให้เด็กได้รับความรู้และทักษะตามลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที� 21 ได้แก่
ทักษะภาษา ทักษะด้านไอที ทักษะชีวิต และความมีจิตอาสา เช่น ฝ�กให้เด็กว่ายนํ�า 
ตั�งแต่ระดับชั�นอนุบาล 3 เพื�อให้สามารถเอาตัวรอด และป�องกันอุบัติเหตุเด็กจมนํ�า
เสยีชวีติ ฝ�กใหเ้ดก็ปลกูผกัได ้เลี�ยงสตัวเ์ป�น เพื�อเป�นวตัถดุบิในการประกอบอาหารกลางวนั 
และจําหน่ายเพื�อหารายได้เสริม

ประสานวัด เพื�อนิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ 
สอนศีลธรรม คุณธรรมในโรงเรียน 

จัดการศึกษาในศตวรรษที� 21 ควบคู่กับการสร้างทักษะชีวิต
ที�จําเป�นบนพื�นฐานแห่งการสร้างสรรค์ #เปลี�ยนครูให้เป�นโค้ช

ในรายวิชาที�เป�นตัวเสริมทักษะชีวิต ได้แก ่

ศิลปะ ดนตรี กีฬา ว่ายนํ�าการเกษตร รู้สู้ยาเสพติด

ประสานปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเพื�อถ่ายทอดความรู้ 
ภูมิป�ญญาชาวบ้านให้กับเด็ก 

                โดยการจดักจิกรรมที�เนน้การสรา้งทกัษะอาชพี ทําใหเ้ดก็มรีายไดเ้สรมิระหวา่งศกึษา 
พัฒนาเครอืขา่ย ทลายกําแพง ลดชอ่งวา่ง และความเหลื�อมลํ�าระหวา่งคนในชมุชน ใหเ้ดก็แตล่ะชว่งชั�น
ไดท้ํากจิกรรมที�หลากหลาย เชน่ กจิกรรมการทํากระเป�าสาน การทําผา้มดัยอ้ม การทํานํ�านมขา้วโพด เป�นตน้ 

มีการตรวจการใช้สารเสพติดในทุกเย็นวันศุกร์ 
            โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้
ฝ�ายปกครอง ฝ�ายสาธารณสุข และตํารวจ หากตรวจพบว่ามีการใช้สารเสพติด
จะถูกส่งตัวเพื�อนําไปบําบัด โดยระหว่างและหลังการบําบัดจะมีการตรวจยาเสพติด
เพื� อติดตามผลอย่างต่อเนื�อง



ทรัพยากรที�ใช้

ทรัพยากรที�ใช้ในการดําเนินงานนวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต ได้แก่
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1) ครู จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง 
สร้างทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต ดูแลสภาพจิตใจ
ด้วยจิตวิญญาณความเป�นครู ให้กับเด็กทุกคน 
สามารถพึ�งพาตนเองได้ โดยมีครูครบทุกกลุ่มสาระฯ
                       
2) เจ้าหน้าที�ตํารวจ เข้ามาสอนในหลักสูตร D.A.R.E
                                   

3) บุคลากรสาธารณสุขเข้ามาดูแลด้านสุขภาพและ
การประเมินพฤติกรรมด้านอารมณ์ จิตใจ และสติป�ญญา
                             
4) ปราชญ์ชาวบ้านสอนทักษะอาชีพ

4.1 ทุนทางด้านบุคลากร

1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น กระทรวงมหาดไทย 
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที� 
ค่าตอบแทนครู ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารเสริมนม ค่าหนังสือ และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุนงบประมาณ
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

3) องค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้ สนับสนุนงบประมาณ
ค่าตอบแทนครู นอกเหนือจากที�กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น
จัดสรรให้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์

4) การระดมทุนและรับบริจาคเพื�อสนับสนุนงบประมาณ
ค่าอาหารเช้า

4.2 ทุนทางด้านงบประมาณ 



เด็กด้อยโอกาส ได้เรียนรู้ทักษะ
อาชีพ ทําให้เด็กมีรายได้เสริม

สามารถพึ�งตนเองได้

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ภาครัฐ 
 โรงเรียน ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย 

จิตวิญญาณของความเป�นครู ดูแลใส่ใจเด็กเปรียบเสมือนคนในครอบครัว

ทําให้ทําให้

ได้รับการศึกษา การดูแลจากครู
และชุมชน ทั�งด้านร่างกาย และ
จิตใจ ไม่เกิดปมด้อยในสังคม
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข หลุดพ้นจาก

วงจรยาเสพติด
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การบริหารงานและปฏิบัติงานเชิงรุกวิสัยทัศน์และทัศนคติของผู้บริหาร

เด็กด้อยโอกาสจํานวน 28 คน ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันเด็กด้อยโอกาสจํานวน 28 คน ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
มีทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และทักษะมีทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และทักษะการคํานวณ ซึ�งเป�นทักษะพื�นฐานการคํานวณ ซึ�งเป�นทักษะพื�นฐาน

ในการเรียนรู้ตามเกณฑ์ หลุดพ้นจากวงจรของยาเสพติด และมีพัฒนาการดีขึ�นในการเรียนรู้ตามเกณฑ์ หลุดพ้นจากวงจรของยาเสพติด และมีพัฒนาการดีขึ�น  
ทั�งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติป�ญญาทั�งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติป�ญญา  
เป�นไปตามศักยภาพของตนเอง คิดเป�นร้อยละ ๑๐๐เป�นไปตามศักยภาพของตนเอง คิดเป�นร้อยละ ๑๐๐  

จัดสภาพแวดล้อม
ที�เหมาะสมกับการเรียนรู้
ทั�งภายในและภายนอก

ห้องเรียน 
 

ป�จจัยความสําเร็จ

การสะท้อนป�ญหาจากชุมชน ความมุ่งมั�นตั�งใจในการแก้ป�ญหาของบุคลากร

มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ�งแวดล้อม 

นํามาสู่ความยั�งยืนในมิติต่าง ๆ ได้แก่นํามาสู่ความยั�งยืนในมิติต่าง ๆ ได้แก่
  



ผลประโยชน์ของนวัตกรรม

การประเมินผลนวัตกรรม

เด็กด้อยโอกาส
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียม

ได้รับ....

การส่งเสริมทักษะชีวิต 
การพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติป�ญญา 
การปลูกฝ�งให้มีภูมิต้านทานทางสังคม 
และหลุดพ้นจากวงจรของยาเสพติด 
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นและเติบโต
เป�นบุคลากรที�มีคุณภาพในสังคม 

นวัตกรรมนี�มีการประเมินผล ดังนี�

100%เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับการศึกษา 

โดยวัดจากสัดสวนของเด็กที่ไดรับการแกไขเยียวยา/จํานวนเด็กดอยโอกาส

ป�ละ 
2 ครั�งประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะ 
ซึ่งประกอบดวยภาคประชาชน เครือขายผูปกครอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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การเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที�ได้เข้ามาศึกษาดูนวัตกรรมและนําไปประยุกต์ใช้ในพื�นที�ของตนเอง 
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องค์การบริหารส่วนตําบลนํ�ารอบ อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธาน ี
องค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน อําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุร ี
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสวาย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ�ว จังหวัดนครราชสีมา 
เทศบาลเมืองคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสําราญ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงบัว จังหวัดพิจิตร 

การเผยแพร่ รางวัลที�ได้รับ
และการเป�นแบบอย่างให้กับผู้อื�น

               การดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้
สามารถนําไปเป�นต้นแบบและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที�มีป�ญหาหลากหลายมิติ
เชน่ ป�ญหาดา้นสตปิ�ญญา จติใจ และสงัคม สําหรบัโรงเรยีนที�จดัการศกึษาขั�นพื�นฐานทั�วไปสามารถ
นําแนวคิดเปลี�ยนโรงเรียนเป�นบ้านให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั�วถึงและเท่าเทียม รวมถึง
หนว่ยงานทั�วโลกที�ประสบป�ญหาในลกัษณะเดยีวกนัสามารถนํานวตักรรมไปปรบัใชไ้ดท้กุที� ทําใหผ้ลงาน
ดังกล่าวเป�นที�รู้จักและยอมรับในวงกว้าง มีการเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที�ได้เข้ามาศึกษาดูนวัตกรรมและนําไปประยุกต์ใช้ในพื�นที�ของตนเอง จึงเหมาะสมที�จะถอดบทเรียน
โครงการนวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิตของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด
อปุถมัภ)์ ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นอื�นใชเ้ป�นตน้แบบในการดําเนนิงานเพื�อจดัการเรยีนการสอน
สําหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสในพื�นที�ของตนตอ่ไป 

รางวัลที�ได้รับ

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจําป� 2561 ด้านการส่งเสริมและ
จัดการศึกษาปฐมวัยดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย       
รางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านการจัดการศึกษา ประจําป� 2561 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 
กระทรวงมหาดไทย
รางวลัชนะเลศิ ประเภทโดดเดน่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�มกีารบรหิารจดัการที�ด ีประจําป� 2562 ระดบั
ประเทศ จากสํานกังานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที�เป�นเลิศ Best Practice 
ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป� 2563
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที�เป�นเลิศ ฺBest Practice 
ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ครูผู้สอน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป� 2563



การสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา

 

ขอขอบคุณ

จัดทําโดยจัดทําโดย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ�น

องค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้
หมู่ที� 2 ตําบลรางจรเข้ อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://bit.ly/3WyAHps


