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ความเป็นมา 

บทที่ ๑ บทน า 
 

 
 

   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ได้ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกัน  ในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  โดยการ
จัดการศึกษาของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ซึ่งปัจจุบันการกระจายอ านาจ
การจัดการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามแผนดังกล่าว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับการถ่าย
โอนกิจการด้านการจัดการศึกษา  ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ  และนอกระบบ  จากหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในปี  
๒๕๕๓  ทั้งนี้เป็นไปตามความพร้อม  ความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น    เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์
ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการของแต่ละท้องถิ่น  ทั้งนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจจัดการศึกษาประการใดประการหนึ่ง  หรือท้ัง  ๕  ประการ  ดังนี้ 

๑. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒. การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
๓. การจัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพ 
๔. การจัดการส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  และกิจกรรมเด็กเยาวชน 
๕. การด าเนินงานด้านการศาสนา  การบ ารุงศิลปะ  จารีต  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  เป็นสาขาหนึ่งของการ 

พัฒนาด้านสังคมของท้องถิ่นซึ่งยังมิได้มุ่งเน้นการจัดท าวิสัยทัศน์  การก าหนดภารกิจ  ยุทธศาสตร์  และแนวทาง
การพัฒนาด้านการศึกษาขึ้นโดยเฉพาะซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษาของประเทศที่ก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  ซึ่งอยู่ภายใต้
นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์จังหวัด   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  และแนวทางที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/ โครงการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  ได้
มาตรฐาน  และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
 
 

/ข้อพิจารณา…… 

……. 
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ข้อพิจารณาที่ส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาสามปี (๒๕๖๐ –๒๕๖๒) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ปราสาท  คือ  ประการแรก  เรื่องความเสมอภาคของผู้ที่จะได้รับการศึกษา  โดยเฉพาะผู้ยากจน  ผู้ด้อยโอกาส
จะต้องได้รับการศึกษาที่ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป  ประการที่สอง  เรื่องความพร้อม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของตนเองภายใต้เกณฑ์ความพร้อมที่ก าหนด   ทั้งนี้เพ่ือให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ประการสุดท้าย การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งชุมชน  และ
องค์กรต่าง ๆ  ทั้งนี้  เพ่ือน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มศักยภาพอันจะส่งผลให้การจัดการศึกษามีความ
หลากหลายมีความเหมาะสมและไปตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 
 
 

 “พัฒนาการสมวัย ใส่ใจการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวล้ าสู่สากล” 
 
 
 

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 

๒. เด็กปฐมวัยมีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษา 
๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

คุณภาพ 
๕. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๖. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือระดมความคิด ทรัพยากรมา

ช่วยเหลือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ วิสัยทัศน์  
(Vision) 

 

๑.๒ พันธกิจ  
(Mission) 

 

/๑.๓ จุดมุ่งหมาย…… 

……. 
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๑.๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   (Goal) 

 

  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goals) ตัวช้ีวัด 

(KPLs) 

ข้อมูลปจัจบุัน 

(Baseline Data) 

ค่าเป้าประสงค์ 
(Targets) 

ปี๖๑-๖๓ ปี๖๑ ปี ๖๒ ปี๖๓ 

๑. เด็กปฐมวัยไดร้ับการส่งเสริมพฒันาการและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมี
คุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 

--ร้อยละของเด็กได้รบัการพัฒนาทั้ง ๔ด้านคือ ร่างกาย  
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

 
๗๕% 

 
๘๕% 

 
_๘๐% 

 
๘๐% 

 
๘๕% 

๒. เด็กเล็กทุกคนไดร้ับการเลี้ยงดพูัฒนาตามวัยเต็มตามศักยภาพ - ร้อยละของเด็กเล็กทุกคนได้รับการเลีย้งดู พัฒนาตาม
วัย เต็มตามศักยภาพ 

 
๗๕% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

๓. เด็กปฐมวัยมจีิตส านึกในความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ -ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีจติส านึกในความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

 
๗๕% 

 
๘๕% 

 
๘๐% 

 
๘๐% 

 
๘๕% 

๔. บุคลากรไดร้ับการพัฒนาให้มคีวามรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีคณุภาพ 

- ร้อยละของบุคลากรได้รับการพฒันาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีคุณภาพ 

 
๙๐% 

 
๘๕% 

 
๙๕% 

 
๙๕% 

 
๙๕% 

๕. ผู้ปกครองและชุมชนมสี่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ห้กับเด็กปฐมวัย - ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 

 
๗๕% 

 
๑๐๐% 

 
๘๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

๖. พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอื้อต่อการเรียนรู้ - ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ของเด็ก 

 
๗๕% 

 
๘๕% 

 
๘๐% 

 
๘๐% 

 
๘๕% 

๗. เด็กปฐมวัยไดร้ับการส่งเสริมพฒันาและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมี
คุณภาพพร้อมที่จะรับการศึกษาในข้ันพ้ืนฐานต่อไป 

- ร้อยละของเด็กปฐมวยัที่ไดร้ับการพัฒนา พัฒนาการทั้ง 
๔ ด้าน  

 
๗๕% 

 
๘๕% 

 
๘๐% 

 
๘๕% 

 
๙๐% 

/รายละเอียด…… 

……. 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา  พัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน 
๒. ขอบเขตความหมาย 

๒.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย  เช่น  รับ – ส่งลูกบอล  เป็นต้น 
๒.๒  พัฒนาการทางด้านอารมณ์  เช่น  เด็กแสดงความรัก  พอใจ  เสียใจ  ความโกรธ กังวล  เป็นต้น 
๒.๓  พัฒนาการทางสังคม  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้  เช่น  ล้างหน้า  แต่งตัว  ใส่รองเท้า เป็นต้น 
๒.๔  พัฒนาการทางสติปัญญา  เช่น เด็กสามารถวาดภาพตามจินตนาการ  บอกสัญลักษณ์ของตนเองได้
เป็นต้น 

    ๓. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
    ๔. เป้าหมาย /  เกณฑ์ (ปีการศึกษา  ๒๕๖๐) ร้อยละ  ๗๕ ของเด็กปฐมวัย 
    ๕. วิธีการค านวณ     

                                          
 
    ๖. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) :  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๘๐ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาทั้ง  
๔  ด้าน 
   ๗. แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  แบบประเมินพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน 
   ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน : ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

 

/จุดมุ่งหมาย…… 

……. 
 

/รายละเอียด…… 



- ๕ - 
 

  

 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเลี้ยงดู พัฒนาตามวัย 
๒. ขอบเขตความหมาย 

๒.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย  เช่น  การยืนขาเดียว กระโดดไกล เป็นต้น 
๒.๒  พัฒนาการทางด้านอารมณ์  เช่น  เด็กแสดงความรัก  พอใจ  เสียใจ  ความโกรธ กังวล  เป็นต้น 
๒.๓  พัฒนาการทางสังคม  เช่น การเล่นและการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
๒.๔  พัฒนาการทางสติปัญญา  เช่น การสังเกต การจ าแนก และการเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่าง 

    ๔. เป้าหมาย /  เกณฑ์ (ปีการศึกษา  ๒๕๖๐) ร้อยละ  ๑๐๐  ของเด็กปฐมวัย 
๕. วิธีการค านวณ     

                                        
 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) :  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ร้อยละ  ๗๕  ของเด็กปฐมวัยที่มีพฤติกรรมดี                        
๗. แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  แบบประเมินพฤติกรรม 

    ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน : ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ขอบเขตความหมาย 

๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
๒.๒  จิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง เด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ 

    ๓. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
    ๔. เป้าหมาย /  เกณฑ์ (ปีการศึกษา  ๒๕๖๐) ร้อยละ  ๘๐ 
    ๕. วิธีการค านวณ  
     จ านวนเด็กปฐมวัยมีจิตส านึกในความรักชาติ  

 
    
    ๖. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) :  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๗๕ ของเด็กปฐมวัยมีจิตส านึกในความรัก    
        ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    ๗. แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  แบบประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
    ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน : ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /รายละเอียด…… 

……. 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
๒. ขอบเขตความหมาย 

๒.๑ บุคลากร   หมายถึง  บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท ได้แก่ ครู 
๒.๒ การส่งเสริมพัฒนา หมายถึง การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น 

     ๓. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
     ๔. เป้าหมาย /  เกณฑ์ (ปีการศึกษา  ๒๕๖๐) ร้อยละ ๙๕  ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
     ๕. วิธีการค านวณ  

      

                                                               
 
    ๖. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ร้อยละ ๙๐  ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด                             
     ๗. แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  บันทึกการอบรม 
     ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน ปีละ  ๑  ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนผู้ปกครองและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. ขอบเขตความหมาย 

๒.๑ ผู้ปกครอง   หมายถึง  ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
๒.๒  กิจกรรม  หมายถึง  กิจกรรม / โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดถึงตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

     ๓. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
     ๔. เป้าหมาย /  เกณฑ์ (ปีการศึกษา  ๒๕๖๐) ร้อยละ ๘๐  ของจ านวนผู้ปกครองและชุมชนที่เข้าร่วม    
          กิจกรรม 
     ๕. วิธีการค านวณ       

                                                               
 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) :  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ร้อยละ ๗๕ ของผู้ปกครองที่รวมกิจกรรม                        
๗. แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

    ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน : ปีละ  ๑  ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด…… 

……. 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
๒. ขอบเขตความหมาย 

๒.๑ บุคลากร   หมายถึง  บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  ได้แก่  ครู  ครูผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้ดูแลเด็ก 
๒.๒  การส่งเสริมพัฒนา  หมายถึง   การอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  เป็นต้น 

    ๓. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
    ๔. เป้าหมาย /  เกณฑ์ (ปีการศึกษา  ๒๕๖๐) ร้อยละ ๘๐  ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
    ๕. วิธีการค านวณ     

                                                
 
    ๖. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) :  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ร้อยละ ๗๐  ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
   ๗. แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  บันทึกการอบรม 
   ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน ปีละ  ๑  ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด…… 

……. 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. ขอบเขตความหมาย 

๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
๒.๒  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ปราสาท 

    ๓. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
    ๔. เป้าหมาย /  เกณฑ์ (ปีการศึกษา  ๒๕๖๐) ร้อยละ ๘๐  ของจ านวนผู้ปกครองทั้งหมด 
    ๕. วิธีการค านวณ     

                                                     
 
    ๖. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน) :  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๗๕  ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาทั้ง  
๔  ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทที่ ๒…… 

……. 
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บทที่ ๒ 
 
 
 

ผลการจัดการศึกษาในงบประมาณที่ผ่านมา 
   

ในปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่า “พัฒนาการสมวัย ใส่ใจการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม 

ก้าวล้ าสู่สากล ” โดยยึดการท างานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้วางกรอบการท างานด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมและมีการพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมกับศักยภาพ 

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๘๐ % ๘๐ % ๘๐ %      ๘๐%  

โครงการวันไหว้ครู ๘๐% ๘๐% ๘๐%      ๘๐%  

โครงการวันขึ้นปีใหม่ ๘๐% ๘๐% ๘๐%       ๘๐%  

โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้ ๘๐% ๘๐% ๘๐%       ๘๐%  

โครงการวันแม่แห่งชาติ ๘๐% ๘๐% ๘๐%       ๘๐%  

 
๑.๒ กลยุทธ์การจัดให้มีสื่อด้านต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

 
 

/๑.๓ กลยุทธ์……… 

……. 
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๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ  
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาบุคลากร ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  
๑.๔ กลยุทธ์การจัดการศึกษาปฐมวัย 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าสาธารณูปโภคฯ ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยมี

ความพร้อมและมีการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จัดประสบการณ์การเรียนรู้

ให้กับเด็กโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพของ

เด็ก มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัย ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กมีพฤติกรรรม การ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย ท างานและเล่นร่วมกับเพื่อนได้ 

ครูสามารถจัดกิจกรรมให้เด็กได้ส ารวจตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ครูได้รับการอบรมพัฒนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการ

ปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ใหม่อยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

/๒. ยุทธศาสตร…์…… 

……. 
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๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว 

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และรณรงค์ให้พ่อ

แม่ ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญและสนับสนุนบุตรหลานก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนา 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  
๒.โครงการประชุมผู้ปกครอง ๗๐ % ๗๐ % ๗๐ % ๗๐ %  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยจัด

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กและโครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ พ่อ แม่ 

ผู้ปกครอง วางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน และรณรงค์ให้ พ่อแม่ ผู้ปกครองตระหนักถึง

ความส าคัญและสนับสนุนบุตรหลานก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัยและเรียนรู้อย่างเต็ม

ศักยภาพ 

 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการโลกสวยด้วยมือเรา ๗๕% ๗๕% ๗๕% ๗๕%  
๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๗๐% ๗๐% ๗๐% ๗๐%  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายใน

ภายนอกศูนย์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ส่งเสริมให้

เด็กมีพัฒนาการที่ดี ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ 

 
 
 
 

/๔.ยุทธศาสตร…์…… 

……. 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 
โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ ๗๕% ๗๕ % ๗๕ % ๗๕ %  
๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

๔.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการแซนโฎนตา ๑๐๐% ๑๐๐% ๗๕ % ๑๐๐%  
 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็กมี

พัฒนาการที่ดีทั้ง ๔ ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา จัดกิจกรรมให้เด็กได้สัมผัสหรือ

เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณีสิ่งแวดล้อมในชุมชน เด็กมีความสุขสนุกสนานที่ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมขน 

และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในอนาคต ครู ผู้ปกครอง และชุมขนให้ความร่วมมือ

และมีส่วนร่วม เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 

 

/๕. ยุทธศาสตร…์…… 

……. 
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

๕.๑ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเพ่ือการพัฒนา

เด็กก่อนวัยเรียนอย่างทั่วถึง 

 
โครงการ /กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการประชุมคณะกรรมการฯ ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา

อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จัดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือน าไปจัดประสบการณ์ การ

เรียนรู้พัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพ่ือให้เด็กมีความ

พร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับสูงต่อไป 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 

๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 
โครงการ /กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑๐๐% ๑๐๐ % ๑๐๐% ๑๐๐%  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 

โดยจัดโครงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 

 
 
 

/๗. ยุทธศาสตร…์…… 

……. 
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๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก 

รวดเร็วและครอบคลุม 

 
โครงการ /กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑๐๐% ๑๐๐ % ๑๐๐% ๑๐๐%  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

โดยได้จัดโครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  ทั้งนี้เพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตลอดถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้

ได้รับความสะดวก รวดเร็วและครอบคลุม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

/บทที่ ๓…… 

……. 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  สังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลเทนมีย์ มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท ในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด

การศึกษา 

๑.๑ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทั้ง ๔ ด้าน 

๑.๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑.๓ การจัดหาวัสดุและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

๑.๔ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไป

ตามบริบทท้องถิ่น 

ศพด. บ้านโคกปราสาท 

กองการศึกษาฯ 

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ 

๒.๑ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การน้อมน า

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๓ การรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ศพด. บ้านโคกปราสาท 

กองการศึกษาฯ 

๓. การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ๓.๑ การพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ให้เหมาะสมและ

เป็นไปตามมาตรฐาน 

๓.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ศพด. บ้านโคกปราสาท 

กองการศึกษาฯ 

/บทที่ ๔…… 

……. 
 

ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา 
 

บทที่ ๓ 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เทนมีย์ มีโครงการ/ กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคก
ปราสาท ดังนี้ 
๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม 
 

 

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา 

ปีงบประมาณ๒๕๖๑ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
      ๑.๑ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทั้ง ๔ ด้าน 
      ๑.๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      ๑.๓ การจัดหาวัสดุและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

      ๑.๔ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทท้องถิ่น 

 
๗ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

 
๓๕๑,๙๔๐ 
๕๔,๐๐๐ 
๙๘,๒๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

รวม ๑๖ ๕๒๐,๑๔๐ 

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ 
   ๒.๑ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๒.๒ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ๒.๓ การรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 
๓ 
๓ 
๒ 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

๒๕,๐๐๐ 

รวม ๘ ๓๐,๕๐๐ 

๓. การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร 
    ๓.๑ การพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน 

    ๓.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

 
๓ 
๓ 

 
๔๕๕,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

รวม ๖ ๔๕๙,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๐ ๑,๐๐๙,๖๔๐ 
 

/ยุทธศาสตร…์… 

……. 
 

บทที่ ๔ 
 

บัญชี โครงการ/กจิกรรม 
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๔.๒  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๑  การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทั้ง ๔ ด้าน 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและ 

แหล่งที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

๑ โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก 

เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการของเด็กให้มีความเหมาะสม
งานท่ีท า 
 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๒๒๕,๔๐๐ บาท 
 จากรัฐจัดสรรให ้

๑.ท าให้เด็กมีโภชนาการและพัฒนาการที่ด ี
๒. ท าให้เด็กได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู ่

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๙.๒ 

๒ โครงการอาหารเสรมิ(นม) เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เดก็ใน
ระดับที่ดีขึ้น 
 
 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑๐๓,๐๔๐ บาท 
 จากรัฐจัดสรรให ้

๑.ท าให้เด็กมีโภชนาการและพัฒนาการที่ด ี
๒. ท าให้เด็กได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู ่

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๙.๒ 

๓ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และกระตุ้นใหเ้ด็กกล้าแสดงออก 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
จากเงินรายได้ของศูนย์ฯ 

๑.เด็กและเยาวชนไดต้ระหนักถึงความส าคญั
ของตนรู้จักหน้าท่ีเป็นคนดี มีคุณธรรม 
๒.เด็กและเยาวชนไดร้่วมฉลองให้ได้รับความ
สนุกสนานในกิจกรรม 
๓.เด็กและเยาวชนไดร้ับการส่งเสรมิพัฒนาการ
ของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยท่ีเหมาะสม 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

 
มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๙.๓ 

๔ โครงการบณัฑิตน้อย เพื่อให้เด็กมีแรงกระตุ้นในการเรยีนต่อ 
และสร้างความภาคภมูิใจให้แก่เดก็ 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
จากเงินรายได้ของศูนย์ฯ 

เด็กและผู้ปกครอง ตลอดจนครผูู้ดแูลเด็กมี
ความภูมิใจและมคีวามสัมพันธ์ที่ด ี

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑

/ที…่… 

……. 



- ๒๑ - 
 

  

 
 

  

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๓ 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

๕ โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู ้

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้
ความสามารถมากข้ึน 

เด็กปฐมวัย/
ผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
จากรัฐจัดสรร 

 

บุคลากรไดม้ีความรูค้วามสามารถมากขึ้นและ
น าความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอน 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑ 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๕ 

๖ โครงการแข่งชันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเช่ือมความสมัพันธ์ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
จากรัฐจัดสรร 

 

เด็กปฐมวัยได้แข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์ฯเด็ก  
ผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๘ 
มาตรฐานที่ ๑๘ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘.๒ 
มาตรฐานที่ ๒๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒๐.๓ 

๗ โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 

เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู ้

เด็กปฐมวัย จ านวน ๕๐๐ บาท 
จากเงินรายได้ของศูนย์ฯ 

 

เด็กปฐมวัยไดร้ับประสบการณต์รงจากแหล่ง
เรียนรู ้

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๑
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๗.๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๗.๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘.๒ 

/กลยุทธ์ที่ ๒…… 

……. 



- ๒๒ - 
 

  

กลยุทธ์ที่  ๒  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

๑ โครงการส่งเสริมบุคลากร
เข้ารับการอบรม 

เพื่อจัดส่งบุคลากรในส่วนการศึกษาฯเข้า
รับการอบรมภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

ผู้ดูแลเด็ก/คร ู จ านวน  ๔,๐๐๐ บาท  
จากรัฐจัดสรรให ้

บุคลากรภายในส่วนการศึกษาได้รบัการ
ความรู้และการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๓ 

๒ โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 

เพื่อศึกษาดูงานและน ามาปรับปรงุ
พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงาน
ภายในส่วนการศึกษาฯ 

ผู้ดูแลเด็ก/คร ู จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
จากรัฐจัดสรรให ้

กองการศึกษาฯ มีความรู้ และสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๓ 

/ กลยุทธ์ที่ ๓ …… 

……. 
 



- ๒๓ - 
 

  

กลยุทธ์ที่  ๓ การจัดหาวัสดุและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

๑ โครงการจดัหาวัสดุ สื่อการเรยีน
การสอน 

เพื่อให้มีแหล่งเรยีนรู้ สื่อหรือกิจกรรมที่
เพียงพอและเหมาะสมส าหรับเด็ก 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๗๘,๒๐๐ บาท  
จากรัฐจัดสรรให ้

เด็กเล็กระดับปฐมวัยได้เรียนรู้ 
พัฒนาการครบท้ัง ๔ ด้าน ท าให้พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ 

๒ โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก/
เด็กปฐมวัย 

จ านวน๑๐,๐๐๐ บาท  
จากเงินรายได้ของศูนย ์

ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ 

๓ โครงการจดัหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพประจ า
ส านักงานและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง ท่ีมีความทันสมัยและไว้ใช้ใน
ศูนย์ฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก/
เด็กปฐมวัย 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
จากเงินรายได้ของศูนย ์

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ 
 

/ กลยุทธ์ที่ ๔ …… 

……. 
 



- ๒๔ - 
 

  

กลยุทธ์ที่  ๔  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทท้องถิ่น 

 

 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

๑ โครงการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ของเด็กปฐมวัยและเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑,๐๐๐บาท  จาก
เงินรายได้ของศูนย ์

แก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ของเด็กปฐมวัยและเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๖ 
มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๓ 

๒ โครงการควบคมุ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  จาก
เงินรายได้ของศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรยีน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๕ 
 

๓ โครงการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อ
ขอรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  จาก
เงินรายได้ของศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรยีน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ 
มาตรฐานท๑ี๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๔ 

๔ โครงการจดัท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  จาก
เงนิรายได้ของศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรยีน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ 

/ ๒.ยุทธศาสตร…์… 

……. 
 



- ๒๕ - 
 

  

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ 

กลยุทธ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

๑ โครงการวันไหว้คร ู เพื่อให้เด็กได้แสดงความเคารพ ระลึกถึง
บุญคุณของคร ู

เด็กปฐมวัย จ านวน ๕๐๐ บาท  จากเงิน
รายได้ของศูนย ์

ท าให้เด็กเล็กระดับปฐมวัยได้แสดงความ
เคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครผููดู้แลเด็ก 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๙.๓ 

 
๒ 

 

โครงการผักสวนครัว รั้ว
กินได ้

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ทั้ง
ร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๕๐๐ บาท  จากเงิน
รายได้ของศูนย ์

เด็กและผู้ปกครอง ตลอดจนครผูู้ดแูลเด็กมี
ความภูมิใจและมคีวามสัมพันธ์ที่ด ี

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑ 
มาตรฐานที่ ๑๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๑ 

๓ โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กเล็กระดับปฐมวัยไดต้ระหนัก
ถึงความกตัญญูกตเวที ความรัก ความ
เคารพ ต่อมารดาและผู้มีพระคณุ 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑,๕๐๐ บาท  จาก
เงินรายได้ของศูนย ์

เด็กมีความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๙ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๓ 
มาตรฐานที่ ๑๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๓ 

/ กลยุทธ์ที่ ๒ …… 

……. 
 



- ๒๖ - 
 

  

กลยุทธ์ที่  ๒  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

๑ โครงการวันข้ึนปีใหม ่ เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้เด็กไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของวันข้ึนปีใหม่ 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๕๐๐ บาท  จาก
เงินรายได้ของศูนย ์

เด็กเล็กระดับปฐมวัย มคีวามมั่นใจและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรม 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๙.๓ 

๒ โครงการธรรมะเล็กจูงเด็ก
เข้าวัด 

เพื่อให้เด็กประพฤติปฏิบตัิธรรมตามหลัก
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑,๐๐๐ บาท
จากเงินรายได้ของศูนย ์

เด็กประพฤติปฏิบตัิธรรมตามหลักศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๒๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒๑.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒๑.๓ 
มาตรฐานที่ ๒๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒๓.๒ 

๓ โครงการแซนโฎนตา เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้ประเพณีแซนโฎนตา
และได้รับประสบการณ์ตรง 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๒,๐๐๐ บาท  
จากเงินรายได้ของศูนย ์

เด็กได้เรยีนรู้ประเพณีแซนโฎนตาและได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๕ 
มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๕ 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๒ 

/ กลยุทธ์ที่ ๓ …… 

……. 
 



- ๒๗ - 
 

  

กลยุทธ์ที่  ๓ การรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

๑ โครงการโลกสวยด้วยมือ
เรา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเป็นศูนย์เดก็เล็ก
น่าอยู่ 

เด็กปฐมวัย จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท  
จากเงินรายได้ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสีภาพแวดล้อมที่
ดีในการเรยีนรู ้

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔ 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๔ 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๒ 

๒ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเป็นศูนย์เดก็เล็ก
น่าอยู่ 

เด็กปฐมวัย จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท  
จากเงินรายได้ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสีภาพแวดล้อมที่
ดใีนการเรยีนรู ้

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๔ 

/ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ …… 

……. 
 



- ๒๘ - 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

๑ โครงการสร้างรั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินท้ังกับ
เด็ก  บุคลากร  ผู้ปกครองและ
ทรัพย์สินของศูนย ์

เด็กปฐมวัย/คร/ู
ผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
จากรัฐจัดสรร 

เด็ก  บุคลากร  และผู้ปกครองมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑ 
 

๒ ค่าติดตั้งรางน้ าฝนภายใน

อาคาร 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรีาง

น้ าฝนเพื่อเก็บกักน้ าฝนไว้ใช้อุปโภค

บริโภค 

เพื่อสนับสนุน

งบประมาณค่า

ติดตั้งรางน้ าฝน

ฯ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  จาก

รัฐจัดสรรให ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรีางน้ าฝนเพื่อเก็บ

กักน้ าฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภค 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒ 

๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรยีน 

เพื่อให้อาคารเรยีนมสีภาพที่ดีขึ้น เด็กปฐมวัย/คร/ู

ผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

จากรัฐจัดสรรให ้

อาคารเรยีนมสีหภาพที่ดีขึ้น กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑ 
 

/ กลยุทธ์ที่ ๒ …… 

……. 
 



- ๒๙ - 
 

  

 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

๑ โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ในการ
ดูแลเด็กเล็กและการดูแลตนเอง 

เด็ก / ครู
ผู้ปกครอง 

จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท   
จากเงินรายได้ศูนย ์

ผู้ปกครองได้รับความรู้ในการดูแลเด็กเล็ก
และการดูแลตนเอง 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๒๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒๓.๑ 

 
๒ 

 

โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 
เพื่อสานสมัพันธ์ที่ดีระหวา่งบ้านกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างสมัพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
และคร ู

เด็ก / ครู
ผู้ปกครอง 

จ านวน ๑,๐๐๐ บาท   
จากเงินรายได้ศูนย ์

ผู้ปกครองมีทัศคติที่ดีต่อครูผู้ดูแลเด็ก 

เด็กมีความรักความสามคัคีมีความผูกพัน
ในครอบครัว 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ 

๓ โครงการประชุมคณะ

กรรมการบริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ/

ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็ก

ปฐมวัย 

จ านวน๑,๐๐๐ บาท   

จากเงินรายได้ของศูนย ์

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯอบต.เทนมยี ์
ศพด.บ้านโคกปราสาท 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ 
มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๓ 

/บทที่ ๕............. 



- ๓๐ - 
 

 

 
 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท   
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

๑. นายวีระ   ปันทะรส ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

๒. นายพันธ์ศักดิ์  สุวรรณพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๓. นายเยน   รถพูน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 

๔. นางอ าพร  ศรีนารางค ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 

๕. นางพรรณี  สุทธิสน  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

๖. นางมณีรัตน์  ระย้าทอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

๗. นายเปลือย  ไม้หอม  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

๘. นางอมรา  สวัสดี  ผู้แทนสถานศึกษา  กรรมการ 

๙. นางสุเพียร  ดอกสวย ผู้แทนสถานศึกษา  กรรมการ 

๑๐. นางสาวละออง  ทองใสศร ผู้แทนสภาท้องถิ่น  กรรมการ 

๑๑. นายสมสี  มีหมดจบ ผู้แทนสภาท้องถิ่น  กรรมการ 

๑๒. นายถาวร  เผือกแก้ว ผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย กรรมการ 

๑๓. นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ                                                                                     

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ไปสู่การปฏิบัติ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  จัดท ารายงานการติดตาม 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯคณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครั้ง
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า๓๐วัน 
  ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร /๕.๒ วิธีการ…… 

……. 
 

บทที่ ๕ 
 

การติดตามและประเมินผล 
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๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ไปสู่การปฏิบัติ 

จะเริ่มต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการแล้วจัดการ
ประชุมคณะกรรมการการติดตามประเมินผลฯเพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลฯ  โดยประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการและประเมินส าเร็จทุกจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่  ทั้งนี้ควรประเมินผลทั้งระบบ  กล่าวคือ  ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ผลผลิต  ที่ได้รับและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

๕.๓ ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แต่การติดตามประเมินผลฯในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามประเมินผลฯ  ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา / หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา / 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศการติดตามและประเมินผลฯ  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  
อย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 
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ค าสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
ที่       /   

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ไปสู่การปฏิบัติ 
................................................... 

เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. นายบุญชอบ  สุขวาสนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒. นายพันธ์ศักดิ ์  สุวรรณพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๓. นายเยน   รถพูน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๔. นางอ าพร  ศรีนารางค ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๕. นางพรรณี  สุทธิสน  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๖. นางมณีรัตน์  ระย้าทอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๗. นายเปลือย  ไม้หอม  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๘. นางค าเผือ  สวัสดี  ผู้แทนสถานศึกษา  กรรมการ 
๙. นางสุเพียร  ดอกสวย ผู้แทนสถานศึกษา  กรรมการ 
๑๐. นางสาวละออง  ทองใสศร ผู้แทนสภาท้องถิ่น  กรรมการ 
๑๑. นายสมสี  มีหมดจบ ผู้แทนสภาท้องถิ่น  กรรมการ 
๑๒. นายถาวร  เผือกแก้ว ผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย กรรมการ 
๑๓. นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ / เลขานุการ                                                                                    

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซี่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อหัวหน้าสถานศึกษา  

เพ่ือให้หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยภาคเรียนละ  ๑   ครั้ง  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นควร 
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ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

สั่ง  ณ  วันที่     ๑๒      เดือน  มิถุนายน     พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
      
                                                       ( นางสาวกัญญาญัฐ  ชื่นชม ) 
                   หัวหน้าสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
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แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

อ าเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร ์
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ค าน า 

 

 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (๒558 – ๒56๐)   ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ส่วนการศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ได้ใช้เป็นยุทธศาสตร์  แนวทางในการพัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   และเพ่ือให้การพัฒนามีประสิทธิภาพในการพัฒนา
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ  โดยการจัดท าแผนในครั้งนี้ได้น า
แผนไปท าประชาคมหมู่ที่บ้านเพ่ือยอมรับแนวทางการพัฒนาในระดับต าบล  
  ดังนั้น  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์จึงได้น าแผน
ดังกล่าวขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   และน าไปใช้ต่อไป  
 
        

     ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
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ภาคผนวก 
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ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
 

........................................ 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เพ่ือเป็นแนว

ทางการพัฒนาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแสริมประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกปราสาท 
 ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความ  ข้อ  ๑๖  วรรคท้ายแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาใช้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  จึงประกาศใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
     (นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นขม) 
    หัวหน้าสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
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ค าน า 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่
จัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท โดยใช้เป็นแนวทางการบริหาร
แบบมุ่งเน้นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) 
 สาระส าคัญแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ฉบับนี้  ประกอบด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบัน
สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท น ามาประเมินคุณภาพ 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษา 
แนะน า สนับสนุนงบประมาณ และร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ในครั้งนี้ จน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

                                                                                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

ครั้งที่  /  ๒๕๖๐ 
วันที่  ๒  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
........................................................ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประโยชน์       พระใหม่งาม ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท   
๒ นายกิตติศักดิ์        จันทร์หอม ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๓ นายวีระ              ปันทะรส ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๔ นายสมชาย          หวังจิต คณะกรรมการศูนย์ ฯ   
๕ นายเจษฎา           ม่วงศรี คณะกรรมการศูนย์ ฯ   
๖ นายสุวิทย์            ไพสนิท คณะกรรมการศูนย์ ฯ   
๗ นางลัดดา             เกิดเจริญ คณะกรรมการศูนย์ ฯ   
๘ นางพรรณี            สุทธสิน คณะกรรมการศูนย์ ฯ   
๙ นายอนุชิต            วรรณศร ี คณะกรรมการศูนย์ ฯ   

๑๐ นายสนาน            ขบวนกลา้ คณะกรรมการศูนย์ ฯ   
๑๑ นางอมรา             นพพันธ์ คร ู   
๑๒ นางสุรีรัตน์           ขอชนะ คร ู   
๑๓ นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   
๑๔ นายชาลี              ดอกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   
๑๕ นายสันติ             ประดับ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   
๑๖ นายถาวร             เผือกแก้ว เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   
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ผู้มาร่วมประชุม   จ านวน ๑๖ คน 
 

๑. นายประโยชน์  พระใหม่งาม    ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท                                                                 
๒. นายกิตติศักดิ์  จันทน์หอม      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายวีระ   ปันทะรส        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายสมชาย  หวังจิต          คณะกรรมการศูนย์ฯ 
๕. นายเจษฎา  ม่วงศรี           คณะกรรมการศูนย์ฯ 
๖. นายสุวิทย์  ไพสนิท          คณะกรรมการศูนย์ฯ 
๗. นางลัดดา  เกิดเจริญ        คณะกรรมการศูนย์ฯ 
๘. นางพรรณี  สุทธิสน          คณะกรรมการศูนย์ฯ 
๙. นายอนุชิต  วรรณศรี         คณะกรรมการศูนย์ฯ 
๑๐. นายสนาน  ขบวนกล้า       คณะกรรมการศูนย์ฯ 
๑๑. นางอมรา  นพพันธ์          คร ู
๑๒. นางสุรีรัตน์  ขอชนะ           คร ู
๑๓. นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม             ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
๑๔. นายชาลี   ดอกแก้ว          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
๑๕. นายสันติ  ประดับ           รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
๑๖. นายถาวร  เผือกแก้ว         เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม                             -ไม่มี-                
 
เริ่มประชุมเวลา                ๐๙.๓๐ น. 
                                         เมื่อคณะกรรมการมาครบแล้ว นายชาลี  ดอกแก้ว ท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
(นายชาลี  ดอกแก้ว)  แนะน าคณะกรรมการและชี้แจงหน้าที่ของคณะกรรมการ ด้วยทางศูนย์พัฒนา                    
                                      เด็กเล็กบ้านโคกปราสาท ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐        
                                        เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท โดย 
                                       ใช้เป็นแนวทางการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และหลักสูตรการศึกษา             
                                      ปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูและจัด                  
                                      การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สร้างเสริมให้เด็กปฐมวัยเจริญเติบโตมีพัฒนาการ             
                                        ครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย กระผมขอเรียนเชิญ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ                    
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                                       มาชี้แจงแนวทาง และรายละเอียดของแผนฯให้ทราบครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม                                       - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓                         เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
น.ส.กัญญาณัฐ  ชื่นชม         แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก        
(ผอ.กองการศึกษา)                       ปราสาท สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ มีทั้งหมด ๕ บท โดยบทที่            
                                              ๑ เป็นบทน า เป็นการกล่าวความเป็นมาของศูนย์ฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  
                                              พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รายละเอียดตัวชี้วัด บทที่ ๒ ผลการจัด   
                                             การศึกษาในงบประมาณท่ีผ่านมา ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท   
                                             ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาได้จัดการเรียนการ  
                                             สอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการศึกษาในระดับปฐมวัยให้เป็น   
                                             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพโดยการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในด้าน 
                                             ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยการโน้มน้าวให้เด็ก 
                                             ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เล่นและออกก าลังกายเหมาะสมกับวัย   
                                             บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศูนย ์ 
                                             พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทมียุทธศาสตร์ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ คือ            
                                             ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้เรียน  
                                             ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ด้านการ 
                                             ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์การพัฒนาความพร้อมของสื่อ 
                                             การเรียนการสอน และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคาร สถานที่และ 
                                             สภาพแวดล้อม โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได ้
                                              จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
      เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
      สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ผู้จัดท าแผนปฏิบัติการ
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ มาชี้แจงรายละเอียด 
นางสุรีรัตน์  ขอชนะ  บทที ่๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งในบทนี้เป็นการกล่าวถึงรายละเอียด           
        (ครู)   โครงการ/กิจกรรม โดยมีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู 
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดหาครูให้เหมาะสมและเพียงพอกับอัตราเด็ก 
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     - โครงการจัดหาครู 
     กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 
     - โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอมรม 
     - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
       บริหารงาน 
     - โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
     - โครงการนิเทศภายในชั้นเรียน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
     กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 
     - โครงการอาหารกลางวัน 
     - โครงการอาหารเสริม(นม) 
     - โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้ 
     - โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
     - โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน 
     - โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
     - โครงการลูกเสือจูเนียร์ 
     - โครงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
     - โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
     - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การเล่านิทาน) 
     กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
     - โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
     - โครงการสวนสมุนไพร 
     กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
     - โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     - โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 
     กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการรักท้องถิ่นและชุมชน 
     - โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
     - โครงการวันส าคัญ 
     - โครงการแซนโฎนตา 
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     - โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การละเล่น) 
     - โครงการสืบสานเอกลักษณ์ไทย 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
     กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและการส่งเสริมความเข้มแข็งของ 
     คณะกรรมการสถานศึกษา 
     - โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
     - โครงการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
     - โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประกัน
     คุณภาพภายนอก 
     - โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาและป้องกันอัคคีภัย 
     - โครงการประชุมผู้ปกครอง 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและ
    แหล่งเรียนรู้ 
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
     เรียนรู้ 
     - โครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน 
     - โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยและมี
       ประสิทธิภาพประจ าส านักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     - โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     - โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
    ยุทธศาสตร์ที ่๖ ด้านการพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม 
     กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน 
     - โครงการสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     - โครงการติดตั้งรางน้ าฝนภายในอาคาร 
     - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 
     กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    และบทที่  ๕ การติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี
    การศึกษาไปสู่การปฏิบัติโดยในการจัดท าแผนนั้นเพ่ือสร้างเสริมเด็กเล็กให้มี
    คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่
    เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทเป็นศูนย์พัฒนา
    เด็กเล็กน่าอยู่ และท าให้เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม มีพัฒนาการ
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    อย่างสมดุล ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ก่อนเข้ารับ
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 นายชาลี  ดอกแก้ว  กระผมเห็นด้วยกับแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของศูนย์พัฒนา
(นายก อบต.เทนมีย์)  เด็กเล็กบ้านโคกปราสาท จากที่ผมได้ท าความเข้าใจกับแผนฯแล้ว ผมเห็นมี
    โครงการหลายโครงการที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
    ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับศูนย์
    พัฒนาเด็กเล็ก มีท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมก็เสนอมาได้นะครับ ถ้าไม่มีผม
    ขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ – 
 
น.ส.กัญญาณัฐ  ชื่นชม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท ได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้
(ผอ.กองการศึกษาฯ)  การจัดการศึกษาปฐมวัยได้มีการพัฒนาความพร้อมของเด็กให้ทันต่อการ
    เปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตรปฐมวัยของ ศพด.บ้านโคกปราสาทเล่มนี้ จัดท า
    ขึ้นเพ่ือให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู ใช้เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดู จัดการ
    เรียนการสอนให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมดุล เหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คน
    เก่ง และมีความสุข เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพท าให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
    เตรียมความพร้อม มีพัฒนาการอย่างสมดุล ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ 
    สังคมและสติปัญญา ก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 
 นายชาลี  ดอกแก้ว  กระผมขอความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยศพด.บ้านโคก 
(นายก อบต.เทนมีย์)  ปราสาท ครับ 
      
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นางสุรีรัตน์  ขอชนะ  แจ้งรายรับ – รายจ่าย ของปี พ.ศ.๒๕๕๙/๒๕๖๐ ยอดยกมาบัญชีรายรับ - 
         (ครู)   รายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙ ยอดคงเหลือยกมา ๒๗,๗๕๒.๑๐ บาท 
     (รับเงินบริจาค) 
 
นางอมรา  นพพันธ์  ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทได้รับเด็ก     
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         (ครู)   เข้ามาอบรมเลี้ยงดู จ านวน ๔๖ คน แยกเป็น เด็กชาย ๒๑ คน และเด็กหญิง
    จ านวน ๒๕ คน เด็กอยู่ในช่วงอายุ ๒ – ๕ ปี 
 
มติที่ประชุม    - รับทราบ – 
 
  นายชาลี ดอกแก้ว  ส าหรับวันนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม 
(นายก อบต.เทนมีย์)  ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ช่วยกันเสนอแนะ ออกความคิดเห็น และบัดนี้ได้
    เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 
     (ลงชื่อ).................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นางอมรา นพพันธ์) 

           คร ู
 
     (ลงชื่อ)................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม) 
         ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 

............................................ 
 
ผู้มาประชุม  จ านวน ๑๓ คน  
 
ผู้ไม่มาประชุม    - ไม่มี – 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.   
    เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายประโยชน์  พระใหม่งาม 
    ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท กล่าวเปิดการประชุม และได้
    ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประโยชน์       พระใหม่งาม ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท   
๒ นายกิตติศักดิ์        จันทร์หอม ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๓ นายวีระ              ปันทะรส ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๔ นายสมชาย          หวังจิต คณะกรรมการศูนย์ ฯ   
๕ นายเจษฎา           ม่วงศรี คณะกรรมการศูนย์ ฯ   
๖ นายสุวิทย์            ไพสนิท คณะกรรมการศูนย์ ฯ   
๗ นางลัดดา             เกิดเจริญ คณะกรรมการศูนย์ ฯ   
๘ นางพรรณี            สุทธสิน คณะกรรมการศูนย์ ฯ   
๙ นายอนุชิต            วรรณศรี คณะกรรมการศูนย์ ฯ   

๑๐ นายสนาน            ขบวนกลา้ คณะกรรมการศูนย์ ฯ   
๑๑ นางอมรา             นพพันธ์ คร ู   
๑๒ นางสุรีรัตน์           ขอชนะ คร ู   
๑๓ นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   
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นายประโยชน์   พระใหม่งาม ๑.๑ วันนี้เราเชิญคณะกรรมการทุกท่านมาประชุม เพ่ือขอความเป็นชอบแผน 
     (ประธานศูนย์ฯ)  ยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
    (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) และแผนพัฒนาการศึกษาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
    เอกดสารในการจัดท าแผนต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ฯ จึง
    สามารถน าไปใช้ได้โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งไป ดังนั้น เพ่ือให้การ 
    ด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
    ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหาร
    ส่วนต าบลเทนมีย์จึงได้จัดท าค าสั่งที่ ๐๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง 
    แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑ เรื่องการขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของศูนย์
หัวหน้าสถานศึกษาฯ  พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
(นางสาวกัญญาณัฐ   ชื่นชม) ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
    การสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัด
    กิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท จึงขอ
    ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
    ปราสาท พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) จากคณะกรรมการศูนย์ฯ โดยมีรายละเอียด
    ของแผนมี ๔ บท ดังนี้ คือ บทที่ ๑ บทน า บทที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
    จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา และ
    บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 
    ประกอบด้วยการศึกษา สภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายนอก 
    ปัจจัยภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท แล้วน ามาประเมินสถาน
    ภาพ โดยใช้เทคนิค SWOT เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนา ซึ่ง
    ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ภาพความส าเร็จ และกลยุทธ์ 
    โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    บ้านโคกปราสาทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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    จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ฯ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
    พัฒนาการศึกษาในครั้งนี้ และอนุมัติเพ่ือประกาศใช้แผนต่อไป หากกรรมการ
    ท่านใดมีข้องเสนอแนะ ก็สามารถเสนอได้ค่ะ 
กรรมการศูนย์ฯ   ผมเห็นด้วยกับหัวหน้าสถานศึกษาที่ได้กล่าวมา เพราะในการด าเนินกิจกรรม/ 
(นายวีระ  ปันทะรส)  โครงการใดต้องมีแผนนโยบายรองรับเพ่ือให้การด าเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ มี
    ประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในครั้งนี้ท าให้เรารู้
    ล าดับในการด าเนินการ อุปสรรค ปัญหาต่างๆ เมื่อเราทราบปัญหาก็สามารถ
    แก้ไขได้ตรงจุด ท าให้การด าเนินงานของศูนย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
    ประสิทธิภาพ 
 
 
กรรมการศูนย์   กระผมเห็นด้วยกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพราะเป็น 
(นายสมชาย  หวังจิต)  การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาตัวเด็กด้วย เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    บ้านโคกปราสาทเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น่าอยู่และมีความพร้อมในการจัด
    กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
     
    ๓.๒ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ๓ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
    ปราสาท (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
 
หัวหน้าสถานศึกษาฯ  ส าหรับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท เป็น 
(นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม) แผนที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโดยใช้แนวทางการบริหารแบบ
มุ่งเน้นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ประกอบด้วยการศึกษาความเป็นมา ศักยภาพ 
ปัญหาและความต้องการ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาและตัวชี้วัด ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการกิจกรรม ทั้งนี้เพ่ือให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา และที่ส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในบ้านโคกปราสาทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ฯ ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีในครั้งนี้ 
และอนุมัติเพ่ือประกาศใช้แผนต่อไป หากกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะ ก็สามารถเสนอได้ค่ะ 
 
กรรมการศูนย์ฯ 
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(นายอนุชิต  วรรณศรี) กระผมเห็นด้วยกับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
จากที่ผมได้ท าความเข้าใจกับแผนฯ แล้ว ผมเห็นมีโครงการหลายโครงการที่ให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งเป็นโครงการที่ดีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
ประธานศูนย์ฯ  ขอขอบคุณท่านอนุชิตมากครับ ที่ได้เสนอแนะและเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาการ 
(นายประโยชน์  พระใหม่งาม)   การศึกษาสามปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท มีท่านใดเสนอแนะเพ่ิมเติมก็
         เสนอมาได้ครับ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
   -ไม่มี- 
 
ประธานศูนย์ฯ  ส าหรับวันนี้ขอขอบคุณหัวหน้าสถานศึกษา และคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้ความร่วม 
(นายประโยชน์  พระใหม่งาม)   มือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ช่วยกันเสนอแนะ ออกความ
           คิดเห็น และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดการประชุม 
 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 

           (ลงชื่อ)................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางอมรา  นพพันธ์) 

คร ู
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

                       (ลงชื่อ).................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม) 

หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.โคกปราสาท 
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ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
 

........................................ 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เพ่ือเป็นแนว

ทางการพัฒนาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแสริมประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกปราสาท 
 ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความ  ข้อ  ๑๖  วรรคท้ายแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาใช้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  จึงประกาศใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
     (นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นขม) 
    หัวหน้าสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
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ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
 

........................................ 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เพ่ือเป็นแนว

ทางการพัฒนาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแสริมประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กบ้าน
โคกปราสาท 
 ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความ  ข้อ  ๑๖  วรรคท้ายแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาใช้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  จึงประกาศใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
           (นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นขม) 
    หัวหน้าสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
 


