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บทที่  1 
 
 

บทน า 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการของศูนย์ฯ  โดยได้รวบรวมปัญหาท่ีต้อง
ด าเนินการแก้ไข ความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แล้ว
ได้จัดกลุ่มข้อมูลปัญหา/ความต้องการพัฒนา และได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา  ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ
ของการพัฒนา ท้ังด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  ด้านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย  
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งเป็นมาตรฐานการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันเป็นกรอบด าเนินการท่ีน ามาจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ต่อไป  ซึ่งสรุปการพัฒนาได้ 3 ประเด็นใหญ่คือ  การจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
 
 
      

 
“เรียนรู้ผ่านการเล่น มุ่งเน้นคุณธรรม สืบสานประเพณี ยึดหลักประชาธิปไตย” 
 
          
 
“สุขภาพดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
  1.3  พนัธกิจ  (MISSION) 
   
 1)  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
 2)  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ภาษา เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
 4)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 5)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหา และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
 6)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 7)  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 8)  พัฒนาครูและบุคลากรการจัดการศึกษาการปฐมวัย 
 9)  พัฒนาส่ือ แหล่งเรียนรู้ ให้เหมาะสม ปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
 10)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วม 
 



 
 
  1.๔  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (GOALS) 
   

1) การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายหลักสูตรระดับปฐมวัย พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2) พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานการการบริหาร 
สถานศึกษา 

3) การจัดหาวัสดุ ส่ือการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ ท่ีทันสมัยให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4) พัฒนาอาคารสถานท่ี และจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายใน ภายนอกอาคาร และบริเวณศูนย์ให้เอื้อต่อการ
ใช้ประโยชน์ และการเรียนรู้  

5) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาและตัวชี้วัด 
 
 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPLs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

 
 
1) การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายหลักสูตรระดับปฐมวัย 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
 
1.1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมกับวัยจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ 
สังคม  และสติปัญญา 
1.2) ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
1.3) พัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
1.4) ส่งเสริมความรู้อนุรักษ์ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 
๗๐ 

 
๗๐ 
 

 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
๘๐ 

 
๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 



จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPLs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

 
2)   พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม
มาตรฐานการการบริหารสถานศึกษา 
 

 
2.1) บริหารจัดการสานสัมพันธ์ระหว่าง ครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ และชุมชน 
 
 

 
๗๐ 
 

 
๘๐ 

 
3)  การจัดหาวัสดุ ส่ือการเรียนการ
สอนและครุภัณฑ์ ท่ีทันสมัยให้เพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
3.1) แนวทางการ พัฒนาวัสดุ ส่ือการเรียน
การสอน และครุภัณฑ์ 
 
 

 
๗๐ 
 

 
๘๐ 

 

 
4)พัฒนาอาคารสถานท่ีและจัด
สภาพแวดล้อมท้ังภายใน ภายนอกอาคาร 
บริเวณศูนย์ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ 
และการเรียนรู้  
 

 
4.1) พัฒนาด้านอาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

 
๗๐ 
 

 
๘๐ 

 
 
 
 
 

 
 



จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPLs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

 
5)  พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
5.1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา
โดยการจัดโครงการให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้า
ร่วมการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน 
5.2) เงินเดือนครู/สวัสดิการต่าง ๆ 
 
 
 

 
๗๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

 
๘๐ 

 
 

๑๐๐ 

 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัด     1.1)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมี                       
                                พัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญา 
 ขอบเขตความหมาย    จ านวนผู้เรียน 

หน่วยวัด     ร้อยละ 
เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2560)    ๘๐    
วิธีการค านวณ (จ านวนผู้เรียนท่ีมีพัฒนาการสมวัย/จ านวนผู้เรียน

ท้ังหมด)x100 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)   - 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 

 
 ตัวชี้วัด     1.2) ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

 ขอบเขตความหมาย    จ านวนผู้เรียน 
หน่วยวัด     ร้อยละ 
เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2560)    ๘๐ 
วิธีการค านวณ (จ านวนผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ/จ านวน

ผู้เรียนท้ังหมด)x100 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)   - 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  ปี ๑ ครั้ง 

 
 ตัวชี้วัด     1.3)  พัฒนาคุณธรรมนักเรียน 

ขอบเขตความหมาย    จ านวนผู้เรียน 
หน่วยวัด     ร้อยละ 
เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2560)    ๘๐   
วิธีการค านวณ   (จ านวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม/จ านวนผู้เรียน

ท้ังหมด)x100 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)   - 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 

 



 
 ตัวชี้วัด     1.4)  ส่งเสริมความรู้อนุรักษ์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

                      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอบเขตความหมาย    จ านวนผู้เรียน 
หน่วยวัด     ร้อยละ 
เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2560)    ๘๐   

 วิธีการค านวณ     (จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับส่งเสริมความรู้อนุรักษ์                       
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/จ านวนผู้เรียนท้ังหมด)
x100 

ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)   - 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 

 
 ตัวชี้วัด    2.1)  การบริหารจัดการ สานสัมพันธ์ ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการและชุมชน 

ขอบเขตความหมาย จ านวนกิจกรรมท่ีครู คณะกรรมการ ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วม 

 หน่วยวัด      ร้อยละ 
 เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2560)    ๘๐    

วิธีการค านวณ  (จ านวนกิจกรรมท่ีครู คณะกรรมการ ผู้ปกครอง        
มีส่วนร่วม/จ านวนกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
x100 

 ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)   - 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
 ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  ภาคเรียนละครั้ง 
  

 ตัวชี้วัด     3.1) แนวทางการ พัฒนาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ 
 ขอบเขตความหมาย    จ านวนกิจกรรมผู้เรียน 
 หน่วยวัด     ร้อยละ 
 เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2560)  ทุกคน   

วิธีการค านวณ (จ านวนกิจกรรมการพัฒนาวัสดุ ส่ือการเรียนการ  
สอนและครุภัณฑ์/จ านวนกิจกรรม)x100 

 ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)   - 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
 ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง 

 
 
 



 ตัวชี้วัด      4.1) พัฒนาด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
 ขอบเขตความหมาย    จ านวนอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม 
 หน่วยวัด     ร้อยละ 
 เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2560)    ๘๐ 
 วิธีการค านวณ     (จ านวนกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี   

สภาพแวดล้อม/จ านวนอาคารสถานท่ี
สภาพแวดล้อม)x100 

 ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)   - 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองครก 
 ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  ปีงบประมาณละครั้ง 
 

 ตัวชี้วัด     5.1) การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรมีการพัฒนาโดยการจัดโครงการให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้า
ร่วมการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน 

 ขอบเขตความหมาย    จ านวนครูผู้ดูแลดูแลเด็ก 
 หน่วยวัด     ร้อยละ 
 เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2560)    ๘๐ 

วิธีการค านวณ (จ านวนครูผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา/
จ านวน 

 ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)   - 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
 ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 

 ตัวชี้วัด      5.2) เงินเดือนครู/สวัสดิการต่าง ๆ  
 ขอบเขตความหมาย    จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
 หน่วยวัด     ร้อยละ 
 เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2560)    ๑๐๐ 
 วิธีการค านวณ     (จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก/จ านวนครูผู้ดูแลเด็กท้ังหมด) 
 ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)   - 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
 ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน    ปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที่  2 
 
 

ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
                     จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ก ารบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ในปี
การศึกษา พ.ศ.25๕๙ ดังนี้ 

๑. ด้านผู้เรียน 
  ผู้เรียนได้รับก ารอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาไปพร้อม  ๆ กัน เด็กได้รับการพัฒนาท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายซึ่งถือ
เป็นมาตรฐาน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยท่ีดี 
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
5. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักก ารออกก าลังกาย  
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
7. รักธรรมช าติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  
8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
9. ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย  
10. มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
12. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงห าความรู้ 

 
    ๒. ด้านบุคลากร (ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก/ผู้สอน/ ผู้บริหารท้องถ่ิน)  

2.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหนองปือ ดังนี้  

1) ส ารวจความต้องการของชุมชน ในการจัดต้ัง และด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
2) ก าหนดโครงสร้างก ารบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล สถานท่ี 

และฐานะการคลังของแต่ละท้องถิ่น  
3) จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดต้ัง และสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รวมท้ังจัดท าญัตติขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  
 4) ก าหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง  

5) ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินง านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและถูกต้องตาม  
 
หลักวิชาการ  



2.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานท่ีวางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อ
เด็กมากท่ีสุด 

2.3 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก มีการด าเนินการในการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปรือ ดังนี้  

1) ปฏิบัติหน้าท่ีตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการ ทุกดา้นตามวัย  
2) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ 

อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อม ๆ กันโดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากส่ิงของ และผู้คนท่ีอยู่รอบข้าง ซึ่งเด็กจะ
เรียนรู้โดยประสาทสัมผัสท้ังห้ า การเคล่ือนไหว การเล่น และการลงมือกระท า ดังนั้น ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กจะต้อง
ส่งเสริมให้โอกาสเด็กได้พัฒนาอย่างเต็มท่ี รวมท้ังการปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยค าพูด และกริยาท่าทางท่ีนุ่มนวล 
อ่อนโยน แสดงความรักความอบอุ่นต่อเด็ก  

3) สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่าง ๆ ของเด็ก เพื่อจะได้เห็นความ
เปล่ียนแปลงท้ังปกติ และผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะน าไปสู่การค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขได้ทันท่วงที  

4) จัดส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน ท้ังภายในอาคารและ
ภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  

5) ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเป็นส่ือกลางใน
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวเพื่อทราบถึงพฤติกรรม 
พัฒนาการการเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง  

6) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอ าชีพ ใฝุห าความรู้ และพัฒนาตนเอง อยู่เสมอ 
     
    3. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  

การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการด าเนินการ ดังนี้  
1. จัดให้มีการประชุมช้ีแจงให้ชุมชนทราบ ช้ีน าให้เห็นประโยชน์และความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ซึ่งมุ่งเนน้การพฒันาเตรียมความพร้อมของเด็ก และชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือในระหว่าง
ด าเนินการ  

2. จัดกิจกรรมประช าสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น ระยะ ๆ 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น ศิลปะพื้นบ้าน ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะน าไปสู่ความเขา้ใจและ
ความผูกพันท่ีดีต่อกันระหว่างศูนย์ฯ และชุมชน  

3. มีการประสานงานและประช าสัมพันธ์การด าเนินง านของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ให้ประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ เพื่อท่ีจะมีผู้เข้ามาช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ได้โดยการประช าสัมพันธ์อาจท าได้หลาย
รูปแบบ เช่น จัดท าเอกสาร คู่มือแผ่นพับ ก ารออกไปเยี่ยมบา้นเด็ก ฯลฯ  

4. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลข่าวสารดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สถาบันตา่ง ๆ ของชุมชน เช่น สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว เป็นต้น  

5. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในลักษณะไตรภาคี 3 ฝุาย 
จากภาคส่วนต่าง ๆ คือ ภาคประชาชน หรือผู้แทนชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และ
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

 
1) ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรระดับปฐมวัย    พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.1)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  จัดกิจกรรมเพื่อใหเ้ด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม  
         และสติปัญญา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก 

เด็กได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

๗๐ ๘๐ เด็กมีความสนุกสนาน 

2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ีเพื่อเพิ่มทักษะ
ของผู้เรียน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก 

เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ๗๐ ๘๐ เด็กมีความรู้เพิ่มขึ้น
และมีความ
สนุกสนาน 

3 โครงการเด็กปฐมวัยเก่งและ
ดีเริ่มต้นท่ีพัฒนาการ 5 
ด้าน 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
ท้ัง ๔ ด้าน เหมาะสมกับ
สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๗๐ ๘๐ เด็กทุกคนได้รับการ
ประเมินพัฒนาการ 

ภาวะโภชนาการและ
กระตุ้นพฒันาการท่ี

ถูกต้องตามวัย 
๔ โครงการมอบอนุบัตรบัณฑิต

น้อย 
เพื่อให้เด็กได้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการเรียน 

เด็กเกิดความภูมิใจในการ
เรียนของตนเอง 

๗๐ ๘๐ เด็กเกิดความภูมิใจ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

1.2)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานทุก
คน 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันฟรี 

๑๐๐  ๑๐๐ เด็กทุกคนรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ท าให้ร่างกายแข็งแรง 

2 โครงการอาหารเสริม
(นม) 

เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร
เสริม(นม)รับประทาน 

เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม) ตามวัย 

๑๐๐ ๑๐๐ เด็กทุกคนด่ืมนมท่ีมีประโยชน์
ท าให้ร่างกายแข็งแรง 

3 โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค 

เพื่อปูองกันโรคติดต่อ เด็กปลอดจากโรค ๗๐ 
 

๘๐ เด็กทุกคนได้รู้วิธีปูองกันโรคด้วย
ตนเอง 

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในเด็กก่อนวัย
เรียน 

เพื่อลดการเกิดฟันผุ เด็กได้รับตรวจ
สุขภาพช่องปากและ
การเคลือบฟลูออไรด์
วานิช ๖ เดือน/ครั้ง 

๗๐ ๘๐ เด็กทุกคนได้เคลือบฟลูออไรด์วา
นิช 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
1.3)   แนวทางการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก 

เด็กเรียนรู้และ
แสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อแม ่

๗๐ ๘๐ เด็กรับรู้และแสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อพ่อแม่ 

2 โครงการไหว้คร ู เพื่อให้ได้เด็กเรียนรู้
และแสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อครู 
 

เด็กรู้และแสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อครู 

๗๐ ๘๐ เด็กรับรู้และแสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

1.4) แนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านอนุรักษ์ ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ทรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล้อม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 กิจกรรมท าขวัญเด็ก เพื่อให้เด็กได้สืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็กได้เรียนรู้
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

๗๐ ๘๐ เด็กรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ความเป็นมาวันขึ้นปี
ใหม่ 

เด็กได้เรียนรู้ความ
เป็นมาวันขึ้นปีใหม่
และแสดงออกด้วยการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

๗๐ ๘๐ เด็กรู้กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
เด็กเกิดความสนุกสนาน 

3 กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
และสืบทอดทอด
ประเพณีลอยกระทง 

เด็กได้เรียนรู้ประเพณี
ลอยกระทงและได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

๗๐ ๘๐ เด็กรู้กิจกรรมวันลอยกระทง 
เกิดความสนุกสนาน 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
2)  ยุทธ์ศาสตร์   การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารสถานศึกษา 
    2.1)  การบริหารจัดการ สานสัมพันธ์ ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการและชุมชน 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ
ความเข้าใจในการน า
บุตรหลานเข้ามาเรียน
ในศูนย์ฯ 

ผู้ปกครองเข้าใจในการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ของเด็ก 

๗๐ ๘๐ ผู้ปกครองเข้าใจกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกฎระเบียบ
ของศูนย์และการมีส่วนร่วม 

2 โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น พิจารณาใน
การบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้แสดง
ความคิดเห็นในการ
พัฒนาศูนย์ฯ 

๗๐ ๘๐ คณะกรรมเข้าใจในการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม 

3 กิจกรรมเย่ียมบ้าน เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้าน และศูนย์
เด็กเล็ก 

รับรู้ข้อมูลพัฒนาการ
ความก้าวหน้าของเด็ก 

๗๐ ๘๐ ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อครู และการมีส่วนร่วม 

 



 

 

 
 
 
3) ยุทธศาสตร์   การจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.1 แนวทางการ พัฒนา วัสดุ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 จัดหาส่ือการเรียนการสอน เพื่อมีส่ือในการ
ประกอบการเรียน
การสอนของครู 

มีส่ือการเรียนการสอน ๑๐๐ ๑๐๐ มีส่ือในการเรียนการสอนที
เหมาะสมและเพียงพอกับเด็ก 

2 จัดหาวัสดุส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ใช้ในการปฏิบัติงานและ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

๗๐ ๘๐ วัสดุส านักงานท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

  3 จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
เด็ก 

ใช้ในการปฏิบัติงานและ
เป็นวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
เด็ก 

๗๐ ๘๐ วัสดุงานบ้านงานครัวท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 

4 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

๗๐ ๘๐ วัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ 

 



 

 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

5 จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
จัดการเรียนการสอน 

ใช้ในการปฏิบัติงานและ
จัดการเรียนการสอน 

๗๐ ๘๐ ครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

6 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

๗๐ ๘๐ วัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ 

7 จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทย ุ

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

๗๐ ๘๐ ครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
4)  ยุทธ์ศาสตร์    การพัฒนาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมทั้งภาพใน ภายนอก อาคารเรียน บริเวณศูนย์ฯ ให้เอือ้ต่อการใช้ประโยชน์ และการเรียนรู้           
                                

4.1) แนวทางการพัฒนา  พัฒนาด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อปรับปรุงศูนย์ให้ได้
มาตรฐานด้าน 
สภาพแวดล้อม และ
ความปลอดภัย 

ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์  ๗๐ 
 

๘๐ บริเวณศูนย์ ฯ มีความสวยงาม 
และปลอดภัย 

2 บ ารุงรักษา และซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงศูนย์ให้ได้
มาตรฐานด้านอาคาร
สถานท่ี 
สภาพแวดล้อม และ
ความปลอดภัย 

- - - - 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
5)  ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

5.1)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาโดยการจัดโครงการให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประชุม อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อให้ครูทุกคนเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางประชุม อบรม 
สัมมนาและศึกษาดู
งาน 
 

ครูเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางประชุม อบรม 
สัมมนาและศึกษาดู
งาน 
 

๗๐ ๘๐ ครูมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการศึกษามากขึ้น 

๒ พัฒนาศักยภาพครู เพื่อให้ครูได้รับการ
ฝึกอบรม 

ครูได้รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดขึ้น 

๗๐ ๘๐ ครูมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการศึกษามากขึ้น 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 5.2)   เงินเดือนครู/สวัสดิการต่าง ๆ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 เงินเดือนครู เพื่อให้ครูได้รับ
เงินเดือน/สวัสดิการ
ต่างๆ 

ครูได้รับเงินเดือนท้ัง 3 
คน 

๑๐๐ ๑๐๐ ครูได้รับเงินเดือนท้ัง 3 คน 

๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา 

เพื่อให้ครูได้รับ
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 

ครูได้รับค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก

เวลา 

๗๐ ๘๐ ครูได้รับค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 

๓ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อให้ครูได้รับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

ครูได้รับเงินช่วยเหลือ
การศีกษาบุตร 

๗๐ ๘๐ ครูได้รับเงินช่วยเหลือ
การศีกษาบุตร 



 

 

        บทที่ 3 
  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

 ในปีการศึกษา พ.ศ.2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1)  การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ของหลักสูตรระดับปฐมวัย  พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยจัดกิจกรรมเพื่อให้
เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญา 
1.2) ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
1.3) พัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
1.4) ส่งเสริมความรู้ด้านอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แผนงานการศึกษา 
อบต.หนองปรือ 

2)    ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม
มาตรฐานการบริหารสถานศึกษา 

 2.1) การบริหารจัดการ สานสัมพันธ์ ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการและชุมชน 
 
 

แผนงานการศึกษา 
อบต.หนองปรือ 

3)  ยุทธศาสตร์ การจัดหาวัสดุ ส่ือการเรียนการ
สอนและครุภัณฑ์ ท่ีทันสมัยให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.1) แนวทางการ พัฒนา วัสดุ ส่ือการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ 
 

แผนงานการศึกษา 
อบต.หนองปรือ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานท่ีและจัด
สภาพแวดล้อมท้ังภายใน ภายนอกอาคารเรียนและ
บริเวณศูนย์ฯ ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ และการ
เรียนรู ้

4.1) พัฒนาด้านอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย แผนงานการศึกษา 
อบต.หนองปรือ 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาโดยการจัดโครงการให้ผู้ดูแลเด็กได้
เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน 
5.2) เงินเดือนครู/สวัสดิการต่าง ๆ 

แผนงานการศึกษา 
อบต.หนองปรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

       บทท่ี 4 
 

 
                                                                                              

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

ในปกีารศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครกมีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้ 
 

4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
ปีการศึกษา พ.ศ.2560 

จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 
 
1)  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายของหลักสูตรระดับปฐมวัย  พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยจัด
กิจกรรมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ 
จิตใจ สังคม  และสติปัญญา 
1.2) ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
1.3) พัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
1.4) ส่งเสริมความรู้ด้านอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 

๕ 
 
 

๔ 
๒ 
๕ 

 

 
 
 
 

345,480.00 
 

 
342,813.80 

0.00 
7,000.00 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
ปีการศึกษา พ.ศ.2560 

จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 
2)    ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานการบริหาร
สถานศึกษา 
   2.1) การบริหารจัดการ สานสัมพันธ์ ระหว่าง ครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการและชุมชน 

 
 

 
3 

 
 

 
0.00 

3)  ยุทธศาสตร์การจัดหาวัสดุ ส่ือการเรียนการสอนและ
ครุภัณฑ์ ท่ีทันสมัยให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
   3.1) แนวทางการ พัฒนา วัสดุ ส่ือการเรียนการสอน และ
ครุภัณฑ์ 
 

 
 

 
๘ 

 
 

 
158,000.00 

4)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานท่ีและจัด
สภาพแวดล้อมท้ังภายใน ภายนอกอาคารเรียนและบริเวณ
ศูนย์ฯ ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ และการเรียนรู้ 
   4.1) พัฒนาด้านอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 
 

 
 

 
๒ 

 
 

 
46,600.00 

 
 
 
 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
ปกีารศึกษา พ.ศ.2560 

จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 
 
5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาโดยการจัด
โครงการให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
   5.2) เงินเดือนครู/สวัสดิการต่าง ๆ  

 
 

 
2 
 

 
๓ 

 
 

 
18,500.00 

 
 

755,714.00 
รวมทั้งสิ้น ๑๕ 1,674,107.80 

 
 
4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 1)  ยุทธ์ศาสตร์   การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรระดับปฐมวัย  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.1)   แนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา



 

 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง
มาตรฐานฯ/ 

ตัวบ่งชี้ 
๑ โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ

เด็ก 
         เด็กทุกคน 

 
๑๒๐,๐๐๐ เด็กได้ไปร่วมกิจกรรม 

เกิดความสนุกสนาน 
อบต. 

หนองปรือ 
 ๑๕ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๕.๑ 
๑๕.๒,๑๕.๓ 
 

๒ โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก 

เด็กทุกคน 
รายละเอียดตาม
โครงการแผนงาน

การศึกษาฯ 

10,000 เด็กมีความรู้เพิ่มขึ้นจาก
การได้เรียนรู้นอก
สถานท่ี 

อบต. 
หนองปรือ 

 

๘ ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๒ 
๑๔ ตัวบ่งช่ีท่ี 
๑๔.๑ และ ๑๔.๒ 
๑๘ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๘.๑  

๓ โครงการเด็กปฐมวัยเก่ง
และดีเริ่มต้นท่ีพัฒนาการ 
5 ด้าน 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ ท้ัง 
๔ ด้าน เหมาะสมกับสมวัย 

เด็กทุกคน 
รายละเอียดตาม
โครงการแผนงาน

การศึกษาฯ 

๑๖,๑๘๐ เด็กทุกคนได้รับการ
ประเมินพัฒนาการ 
ภาวะโภชนาการและ
กระตุ้นพฒันาการท่ี
ถูกต้องตามวัย 

ศพด.บ้าน
หนองครก 

๑๐ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๒ 
 

๔ โครงการมอบอนุบัตร
บัณฑิตน้อย 

เพื่อให้เด็กได้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการเรียน 

เด็ก ทุกคนท่ีจบ   
หลักสูตร 

- เด็กได้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการเรียน 

ศพด.บ้าน
หนองครก 

๒๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒๒.๑ 

๕ โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองครก 
 

เพื่อน าเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้พัฒนาระบบ
การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เด็กทุกคน และครู ๑๙๙,๓๐๐ เด็กได้เรียนรู้อย่าง
รวดเร็วและเกิดความสุข 
สนุกสนานในการเรียนรู ้

ศพด.บ้าน
หนองครก 

๕ ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๓ 

 
                  
 



 

 

 
 
                   1.2)  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
และที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง
มาตรฐานฯ/ 

ตัวบ่งชี้ 
1 โครงการศูนย์เด็กเล็ก

ปลอดโรค 
เพื่อลดการระบาดของ
โรค เด็กมีสุขอนามัยท่ีดี 

       ๘,๘๒0 เด็กทุกคนปลอดโรคและ
มีสุขอนามัยดี 

ศพด.บ้าน
หนองครก 

๑๐ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๒ 
๑๙ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๙.๑ 

๒ โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานทุก
คน 

 
 

๒๔๐,๑00 เด็กทุกคนรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ท า
ให้ร่างกายแข็งแรง 

อบต. 
หนองปรือ 

๑๙ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๙.๒ 

๓ โครงการจัดหาอาหารเสริม
(นม) 

เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร
เสริม(นม)รับประทาน 

 
 
 

 ๙๓,๘๙๓.๘ เด็กทุกคนด่ืมนมท่ีมี
ประโยชน์ท าให้ร่างกาย
แข็งแรง 

อบต. 
หนองปรือ 

๑๙ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๙.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

1.3)  แนวทางการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
และที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง
มาตรฐานฯ/ 

ตัวบ่งชี้ 
1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ได้เด็กเรียนรู้และ

แสดงออกถึงความกตัญญูต่อ
แม ่

เด็กทุกคน - เด็กรู้และแสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อแม่ 

ศพด.บ้าน 
หนองครก 

๑๓ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓.๓ 
๒๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒๑.๑ 

๒ โครงการไหว้คร ู เพื่อให้ได้เด็กเรียนรู้และ
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อ
ครู 

เด็กทุกคน - เด็กรู้และแสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อครู 

ศพด.บ้าน 
หนองครก 

 

มาตรฐานท่ี ๙ 
๑๓ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓.๓ 
๒๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒๑.๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1.4)   แนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 
และที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง
มาตรฐานฯ/ 

ตัวบ่งชี้ 
1 โครงวันลอยกระทง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้

ประเพณีลอยกระทง
และท ากิจกรรมร่วมกัน 

เด็กทุกคน 
รายละเอียดตามโครงการ

แผนงานการศึกษา 

- เด็กได้เรียนรู้
ประเพณีและท า
กิจกรรมร่วมกัน 

อบต. 
หนองปรือ 

๙ ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๖ 

2 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม ่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ความเป็นมาวันขึ้นปี
ใหม่ 

เด็กทุกคน 
รายละเอียดตามโครงการ

แผนงานการศึกษา 

- เด็กได้เรียนรู้ความ
เป็นมาวันขึ้นปีใหม่ 

ศพด.บ้าน 
หนองครก 

๙ ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๖ 

3 โครงการท าขวัญเด็ก เพื่อให้เด็กได้สืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็ก และผู้ปกครอง 
รายละเอียดตามโครงการ

แผนงานการศึกษา 

- เด็กได้ท าขวัญเป็น 
สิริมงคลให้กับ
ตนเอง 

ศพด.บ้าน 
หนองครก 

มาตรฐานท่ี๕ 
มาตรฐานท่ี๙ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๖ 

 
4 โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสีเขียว 
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้รัก
ส่ิงแวดล้อมและเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กทุกคน 
รายละเอียดตามโครงการ

แผนงานการศึกษา 

       ๕,000 เด็กรักต้นไม้ และรู้
วิธีการดูแล และ
วิธีการปลูกผัก  

อบต. 
หนองปรือ 

๕ ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๔ 
๑๐ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๔ 

5 กิจกรรมวันสาทรไทย เพื่อให้เด็กสืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย 

เด็กทุกคน 
รายละเอียดตามโครงการ

แผนงานการศึกษา 

- เด็กมีความรู้และเจต
คติท่ีดีต่อวัฒนธรรม
ของไทย 

ศพด.บ้าน 
หนองครก 

๙ ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๖ 

6 โครงการสวนผักหนูน้อย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และ
วิธีการปลูกผัก 

เด็กทุกคน 
รายละเอียดตามโครงการ

แผนงานการศึกษา 

2,000 เด็กมีความรู้และรู้
วิธีการปลูกผัก 

ศพด.บ้าน 
หนองครก 

๑๓ ตัวบ่งช้ีท่ี๑๓.๒ 
๑๕ ตัวบ่งช้ีท่ี
๑๕.๑,๑๕.๔ 

 



 

 

 
 
2)  ยุทธ์ศาสตร์  การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2.1)   แนวทางการบริหารจัดการ สานสัมพันธ์ ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการและชุมชน  
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 
และที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง
มาตรฐานฯ/ 

ตัวบ่งชี้ 
1 โครงการประชุม

ผู้ปกครอง 
เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ
ความเข้าใจในการน า
บุตรหลานเข้ามาเรียนใน
ศูนย์ฯและการมีส่วนร่วม 

ผู้ปกครองร่วมประชุม 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ตามโครงการของ ศพด. 

- 
 

ผู้ปกครองได้รับความ
เข้าใจในการน าบุตร
หลานเข้ามาเรียนใน
ศูนย์ฯและการมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ 

อบต. 
หนองปรือ 

๒๓ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๒๓.๑ 

2 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อให้คณะกรรมการได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น 
พิจารณาในการบริหาร
จัดการศูนย์ 

คณะกรรมการร่วม
ประชุมภาคเรียนละ 1 
ครั้ง ตามโครงการของ 
ศพด. 

- 
 

คณะกรรมการได้
แสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนาศูนย ์

อบต. 
หนองปรือ 

๒๓ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๒๓.๑ 

3 กิจกรรมเย่ียมบ้าน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
เข้าถึงชุมชนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีแก่เด็ก 
ครู และผู้ปกครอง 

ปีละ 1 ครั้ง - เกิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ ความคิดเห็น
เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างศูนย์ ฯ และ
ผู้ปกครอง 

อบต. 
หนองปรือ 

๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

๓) ยุทธศาสตร์ การจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

                       3.1)   แนวทางการ จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 
และที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง
มาตรฐานฯ/ 

ตัวบ่งชี้ 
1 จัดหาส่ือการเรียนการสอน เพื่อเป็นส่ือในการเรียน

การสอน 
รายละเอียดตามโครงการ
แผนงานการศึกษาฯ 

๘๓,๓00 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

การศึกษามีคุณภาพ 
ยิ่งขึ้น 

ศพด.บ้าน
หนองครก 

๕ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๕.๑,๕.๒,๕.๓ 

2 ตู้ลอยอลูมิเนียมติดยึดผนัง เพื่อให้ผู้ประกอบอาหารมี
ตู้เก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบ 

จ านวน 1 ตู้ 5,000 ผู้ประกอบอาหารมีตู้เก็บ
อุปกรณ์เป็นระเบียบ 

อบต. 
หนองปรือ 

๕ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๕.๑,๕.๒,๕.๓ 

3 โทรทัศน์สีแอลอีดี 
 

เพื่อเป็นส่ือในการเรียน
การสอน 

จ านวน 1 เครื่อง 15,000 การศึกษามีคุณภาพมาก
ขึ้น 

อบต. 
หนองปรือ 

๕ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๕.๑,๕.๒,๕.๓ 

4 ช้ันวางหนังสือ เพื่อให้เด็กมีช้ันวางหนังสือ
นิทานเป็นระเบียบ 

จ านวน 2 ชุด ๕,000 เด็กมีช้ันวางหนังสือ
นิทานเป็นระเบียบ 

อบต. 
หนองปรือ 

๕ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๕.๑,๕.๒,๕.๓ 

 
 



 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 
และที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง
มาตรฐานฯ/ 

ตัวบ่งชี้ 
๕ วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

และเป็นวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับเด็ก 

รายละเอียดตามโครงการ
แผนงานการศึกษาฯ 

10,000 มีวัสดุงานบ้านงานครัว
ในการปฏิบัติงานและ
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับเด็ก 

อบต. 
หนองปรือ 

๕ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๕.๑,๕.๒,๕.๓ 

 ๖ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

รายละเอียดตามโครงการ
แผนงานการศึกษาฯ 

1๑,๓00 มีวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและจัด
กิจกรรมการสอนการ
สอน 

อบต. 
หนองปรือ 

๕ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๕.๑,๕.๒,๕.๓ 

๗ เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี ๑  

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

จ านวน ๑ เครื่อง ๒๒,000 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้
ในการปฏิบัติงานและจัด
กิจกรรมการสอนการ
สอน 

อบต. 
หนองปรือ 

๕ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๕.๑,๕.๒,๕.๓ 

๘ เครื่องส ารองไฟฟูา
ขนาด ๘๐๐ VA 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

จ านวน ๑ เครื่อง ๖,๔๐๐ มีเครื่องส ารองไฟฟูาใช้
ในการปฏิบัติงานและจัด
กิจกรรมการสอนการ
สอน 

อบต. 
หนองปรือ 

 
 

๕ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๕.๑,๕.๒,๕.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
4)   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกอาคารเรียนและบริเวณศูนย์ฯ ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ และการเรียนรู้  
    4.1)  พัฒนาด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 
และที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง
มาตรฐานฯ/ 

ตัวบ่งชี้ 
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สภาพแวดล้อม 
 

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก 

รายละเอียดตามโครงการ 
แผนงานการศึกษา 
 

1๐,000 
 
 

มีสภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

อบต. 
หนองปรือ 

๑๐ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๑๐.๑ 

2 ค่าบ ารุงและซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความสวยงาม 
ปลอดภัยเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 

รายละเอียดตามโครงการ 
แผนงานการศึกษา 
 

๑๖,๖๐๐ 
 

มีความสวยงาม 
ปลอดภัยเหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก 

อบต. 
หนองปรือ 

๑๐ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๑๐.๑ 

๓ ซ่อมแซมประตูรั้ว  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่ออุปกรณ์แข็งแรง 
ปลอดภัยเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 

รายละเอียดตามโครงการ 
แผนงานการศึกษา 
 

๒๐,๐๐๐ อุปกรณ์แข็งแรง 
ปลอดภัยเหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก 

อบต. 
หนองปรือ 

๑๐ ตัวบ่งช้ีท่ี 
๑๐.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1) แนวทางการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร    มีการพัฒนาโดยการจัดให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 
และที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐานฯ/ 
ตัวบ่งชี้ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประชุม อบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงาน 

เพื่อให้ครูทกคนเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางประชุม อบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน 

จ านวน 3 คน 
 

๑๒,๕๐๐ ครูทกคนได้รับความรู้ 
ในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

อบต. 
หนองปรือ 

- 

2 พัฒนาศักยภาพครู เพื่อให้ครูทุกคนได้รับความรู้ใน
การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย  

จ านวน 3 คน 
 
 

๖,๐๐๐ ครูทุกคนได้รับความรู้ 
ในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย  

อบต 
.หนองปรือ 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
5.2)   เงินเดือนครู/สวัสดิการต่าง ๆ 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 
และที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง
มาตรฐานฯ/ 

ตัวบ่งชี้ 
1 เงินเดือนครู เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการ

ปฏิบัติงาน 
ครูจ านวน 3 คน  
รายละเอียดตามโครงการ 
แผนงานการศึกษา 
 

739,080 
 

ครูทุกคนได้รัค่าตอบ
แทนในการปฏิบัติงาน 

อบต. 
หนองปรือ 

- 

2 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

จ านวน 3 คน ๑,๒๕๐ ครูได้รับค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการ 

อบต. 
หนองปรือ 

- 

๓ เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อให้ครูได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

จ านวน ๒ คน ๑๕,๓๘๔ ครูได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

อบต. 
หนองปรือ 

- 



 

 

 



 

 

 

๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการน าแผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

    บทที่  5 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

 
    
  
  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
ดังนี ้
 
 1. นายสมคิด  สิทธิชัย   ประธาน  
 2. นางสาววันดี  ภิรมย์     กรรมการ 
 3. พระครูรัษฎาเขตคณารักษ์  กรรมการ 
 4.นายณัฐพล  พักตร์จันทร์  กรรมการ 
 5. นายพิน  ศรีเรือง   กรรมการ 
 6. นายสัมฤทธิ์  สุขด า   กรรมการ 
 7. นายวิโส  นาทอง     กรรมการ 

8. นางสาวจิตติมา  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
9. นายเอกพันธ์  แก้วละเอียด  กรรมการ 
๑0. ว่าท่ี รต.หญิงการญจนา  ทองขาว กรรมการ 
11. นางอุไร แพงม ี   กรรมการ 
12. นางสาวศันสุนีย์  ชูเกิด  กรรมการ 

 14.  นางศรีสาคร  ทองบัว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อหัวหน้าสถานศึกษา  
เพื่อให้หัวหน้าสถานศึกษา  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 
 



 

 

 

๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพฒันาการศึกษาสามปี ไปสู่การปฏิบัติ 

๕.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

    
 

 
  จะเริ่มต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
แล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลโดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีก าหนด
หรือไม่ ท้ังนี้ ควรประเมินผลท้ังระบบ กล่าวคือ ประเมินท้ังปัจจัยท่ีใช้ กระบวนการท่ีใช้ผลผลิตท่ีได้รับ และผลลัพธ์
ท่ีเกิดขึ้น เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่อไป 
 
    
 
 
  ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แต่ละการติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน



 

 

 
 




