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ค าน า 
 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
โดยใช้แนวการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) 

สาระส าคัญแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับนี้ ประกอบด้วยการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์น ามาประเมินสถานภาพ โดยใช้เทคนิค 
SWOT เพ่ือก าหนดทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (Mission) 
เป้าประสงค์ (Goal) เพ่ือน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการ
ด าเนินงาน 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการการด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุน ให้
ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนงบประมาณ และร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทนมีย์ในครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

                                                     
 

                                                           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
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ครั้งที่ ๑ ส ารวจปัญหา 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดรั้วรอบบริเวณศูนย์ฯ 

๒. ห้องน้ าเด็กไม่ได้มาตรฐานส าหรับเด็ก คือ โถส้วมยังเป็นโถส้วมส าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็ก

ปฐมวัย และยังมีสัดส่วนที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 

๓. สนามเด็กเล่นอยู่ในที่โล่งแจ้งท าให้ต้องจ ากัดเวลาเล่น และมีเครื่องเล่นสนามไม่เพียงพอไม่เอ้ือต่อการ

จัดกิจกรรม 

๔. หลังคาอาคารเรียนช ารุด ท าให้ประสพปัญหาในช่วงฤดูฝน ฝนตกพ้ืนลื่นท าให้เกิดอันตรายกับเด็ก 

๕. บุคลากรไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 

๖. ขาดการประกันคุณภาพภายใน 

๗. ครูไม่สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๘. ครูขาดทักษะในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

๙. ห้องเรียนยังไม่เป็นสัดส่วน 

๑๐. พัฒนาการของเด็กล่าช้า 

๑๑. เด็กมีภาวะทุพโภชนาการ 
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ครั้งที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูล 
 กลุ่มที่ ๑ ความเหมาะสมและเพียงพอของครู 

๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 

กลุ่มที่ ๒ คุณลักษณะความเป็นครู 
๑.  ครูไม่สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

                                ๒. ครูขาดทักษะในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มที่ ๓ คุณภาพของผู้เรียน 

๑. พัฒนาการของเด็กล่าช้า 
๒. เด็กมีภาวะทุพโภชนาการ 

กลุ่มที่ ๔ สภาพแวดล้อมและบริบทในการจัดการเรียนรู้ 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดรั้วรอบบริเวณศูนย์ 
๒. ห้องน้ าเด็กไม่ได้มาตรฐานส าหรับเด็ก คือ โถส้วมยังเป็นโถส้วมส าหรับผู้ใหญ่  

ซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และยังมีสัดส่วนที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 
๓. ห้องเรียนยังไม่เป็นสัดส่วน 

กลุ่มที่ ๕ สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
๑. สนามเด็กเล่นอยู่ในที่โล่งแจ้ง ท าให้ต้องจ ากัดเวลาเล่น และมีเครื่องเล่นสนาม

ไม่เพียงพอไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 

กลุ่มที่ ๖ ด้านการจัดระบบประกันภายในศูนย์ฯ 
๑. ขาดการจัดระบบประกันภายใน 
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ครั้งที่ ๓ 
กลุ่มที่  ๑ คุณภาพของครู 

๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 
๒. ครูไม่สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๓. ครูขาดทักษะในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มที่  ๒ คุณภาพของผู้เรียน 
๑. พัฒนาการของเด็กล่าช้า 
๒. เด็กมีภาวะทุพโภชนาการ 

กลุ่มที่  ๓ ความพร้อมด้านอาคาร สถานที ่
๑. ห้องน้ าไม่ได้มาตรฐานส าหรับเด็ก คือ โถส้วมยังเป็นโถส้วมส าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งไม่เหมาะกับ

เด็กปฐมวัย และยังมีสัดส่วนที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดรั้วรอบบริเวณศูนย์ฯ 
๓. ห้องเรียนยังไม่เป็นสัดส่วน 

กลุ่มที่  ๔ ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
๑. เครื่องเล่นสนามอยู่ในที่โล่งแจ้งท าให้ต้องจ ากัดเวลาในการเล่น และเครื่องเล่นสนามมี

น้อยไม่เพียงพอกับเด็ก ท าให้ไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 

กลุ่มที่  ๕ ความเข้มแข็งของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม 

๒. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 

กลุ่มที่  ๖ ด้านการจัดระบบประกันภายในศูนย์ฯ 
๑. ขาดการประกันคุณภาพภายใน 
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ครั้งที่ ๔ 
กลุ่มที่ ๑ คุณภาพของปัจจัยท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 
๒. ครูไม่สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๓. ครูขาดทักษะในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. สนามเด็กเล่นอยู่ในที่โล่งแจ้ง ท าให้ต้องจ ากัดเวลาเล่น และมีเครื่องเล่นสนามไม่เพียงพอ

ไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 

กลุ่มที่ ๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็ก 
๑. พัฒนาการของเด็กล่าช้า 
๒. เด็กมีภาวะทุพโภชนาการ 

 
กลุ่มที่ ๓  อาคาร สถานที่ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

๑. ห้องน้ าเด็กไม่ได้มาตรฐานส าหรับเด็ก คือ โถส้วมยังเป็นโถส้วมส าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งไม่เหมาะ
กับเด็กปฐมวัย  และยังมีสัดส่วนที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดรั้วรอบบริเวณศูนย์ฯ 
๓. ห้องเรียนยังไม่เป็นสัดส่วน 

 
กลุ่มที่ ๔ ด้านการจัดระบบประกันภายในศูนย์ฯ 

๑. ขาดการประกันคุณภาพภายใน 
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ครั้งที่ ๕ 
กลุ่มที่ ๑ ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน 

๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 
๒. ครูไม่สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๓. ครูขาดทักษะในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. สนามเด็กเล่นอยู่ในที่โล่งแจ้งท าให้ต้องจ ากัดเวลาในการเล่น และเครื่องเล่นสนามมีไม่

เพียงพอกับเด็ก ท าให้ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕. พัฒนาการของเด็กล่าช้า 
๖. เด็กมีภาวะทุพโภชนาการ 

กลุ่มที่ ๒ อาคาร สถานที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
๑. ห้องน้ าเด็กไม่ได้มาตรฐานส าหรับเด็ก คือ โถส้วมยังเป็นโถส้วมส าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งไม่เหมาะ

กับเด็กปฐมวัย และยังมีสัดส่วนที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดรั้วรอบบริเวณศูนย์ฯ 
๓. ห้องเรียนยังไม่เป็นสัดส่วน 

กลุ่มที่ ๓ ด้านการจัดระบบประกันภายในศูนย์ฯ 
๑. ขาดการประกันคุณภาพภายใน 
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วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาการสมวัย ใส่ใจการเรียนรู้ 
ควบคู่คุณธรรม ก้าวล้ าสู่สากล” 

 
พันธกิจ 
๑. จัดหาสื่อ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
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เป้าประสงค ์
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ครูมีคุณภาพ ๑. จ านวนครูที่มีทักษะการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามา

ผลิตสื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและเหมาะสมตามวัย 

๒. มีการจัดท าหลักสูตรโดยค านึงถึงเด็ก ชุมชนและบริบท
ของท้องถิ่น 
 

จ านวน ๒ คน 

ผู้เรียนมีคุณภาพ ๑. จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔
ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 

๒. จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการที่
ถูกต้องและรับประทานอาหารที่มีคุณค่าครบ ๕ หมู่ 

จ านวน ๔๖ คน 

อาคาร สถานที่มีความ
ปลอดภัยและได้

มาตรฐาน 

๑. จ านวนห้องน้ าส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและมีการแยกเป็น
สัดส่วน ชาย – หญิง ที่เหมาะสม 

๒. ระดับความส าเร็จของการก่อสร้าง รั้วรอบ อาคาร
เรียน ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยของเด็ก 

๓. จ านวนห้องเรียนที่ได้รับการปรับปรุงและสัดส่วนให้
เหมาะสมตามช่วงวัยและเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก 

 
 
 
จ านวน ๑ แห่ง 
 
จ านวน ๒ แห่ง 

ความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอนและแหล่ง

เรียนรู้ 

๑. จ านวนเครื่องเล่นสนามมีจ านวนเพียงพอตามสัดส่วน
ของเด็กมีมาตรฐานและปลอดภัยส าหรับเด็ก 

๒. จ านวนเด็กที่ได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน จากวัสดุการ    
เรียนการสอนที่ได้รับการจัดสรร 
 

 

ด้านการจัดระบบประกัน
ภายในศูนย์ฯ 

๑. ขาดการประกันคุณภาพภายใน  
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   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เทนมีย์ มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑.ยุทธศาสตรด์้านการจัด
การศึกษาและการพัฒนา 

๑.๑ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทั้ง ๔ ด้าน 
๑.๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑.๓ การจัดหาวัสดุและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
๑.๔ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
บริบทท้องถิ่น 
 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรมจริ ยธ รรมและ
ค่านิยม ๑๒ ประการ 

๒.๑ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒ การส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒.๓ การรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารองค์กร 

๓.๑ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและเป็นไป
ตามมาตรฐาน 
๓.๒ การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 



- ๑๐ - 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเทนมีย์มีโครงการ / กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคกปราสาท ดังนี้ 
๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม 
 

 
 

ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รวม ๔ ป ี

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาและการ
พัฒนา 
 ๑.๑ แนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัยทั้ง ๔ ด้าน 
๑.๒.แนวทางการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
๑.๓ แนวทางการ
จัดหาวัสดุอปุกรณ์
การเรียนการสอน 
๑.๔ แนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตามบริบท
ท้องถิ่น 
 
 
 

 

 
 
 
๓๕๑,๙๔๐ 
 
 
๒๙,๐๐๐ 

 
 

 
๙๘,๒๐๐ 
 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
 

 
 
 

๗ 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
๓๕๑,๙๔๐ 
 
 
๒๙,๐๐๐ 
 
 
 
๙๘,๒๐๐ 
 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

๗ 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
๓๕๑,๙๔๐ 
 
 
๒๙,๐๐๐ 
 
 
 
๙๘,๒๐๐ 

 
 
๒๕,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

๗ 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

๓๕๑,๙๔๐ 
 
 

๒๙,๐๐๐ 
 
 
 

๙๘,๒๐๐ 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๗ 
 
 

๒ 
 

 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

๑,๔๐๗,๗๖๐ 
 
 

๑๑๖,๐๐๐ 
 
 
 

๓๙๒,๘๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ๕๐๔,๑๔๐   ๑๖ ๕๐๔,๑๔๐      ๑๖  ๕๐๔,๑๔๐     ๑๖  ๕๐๔,๑๔๐ ๑๖ ๒,๐๑๖,๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รวม ๔ ป ี

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๒.๑ แนวทางการ
พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและการ
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒ แนวทางการ
ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒.๓ แนวทางการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 

๒,๕๐๐ 
 
 
 

 
๓,๕๐๐ 

 
 

 
 

๑๖,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๒,๕๐๐ 
 
 
 
 

๓,๕๐๐ 
 
 

 
 
๑๖,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๓ 
 

 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๒,๕๐๐ 
 
 
 
 

๓,๕๐๐ 
 
 

 
 
๑๖,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๒,๕๐๐ 
 
 
 
 

๓,๕๐๐ 
 
 
 
 

๑๖,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖๔,๐๐๐ 

รวม ๒๒,๐๐๐ ๘ ๒๒,๐๐๐ ๘ ๒๒,๐๐๐ ๘ ๒๒,๐๐๐ ๘ ๘๘,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารองค์กร 
๓.๑ แนวทางการ
พัฒนาด้านอาคาร
สถานที่ให้เหมาะสม
และเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
๓.๒ แนวทางการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
 
 

 
 
 

๔๕๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
 
 

๓ 
 

 
 
 

๓ 

 
 
 

๔๕๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
 
 

๓ 
 

 
 
 

๓ 

 
 
 

๔๕๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
 
 

๓ 
 

 
 
 

๓ 

 
 
 

๔๕๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
 
 

๓ 
 

 
 
 

๓ 

 
 
 

๑,๘๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๖,๐๐๐ 

รวม ๔๕๙,๐๐๐ ๖ ๔๕๙,๐๐๐ ๖ ๔๕๙,๐๐๐ ๖ ๔๕๙,๐๐๐ ๖ ๑,๘๓๖,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๙๘๕,๑๔๐ ๓๐ ๙๘๕,๑๔๐ ๓๐ ๙๘๕,๑๔๐ ๓๐ ๙๘๕,๑๔๐ ๓๐ ๓,๙๔๐,๕๖๐ 

/ ๔.๒รายละเอียด........... 



- ๑๒ - 

๔.๒  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
๑. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยท้ัง ๔ ด้าน 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

๑ โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก 

เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ให้เด็กในระดับที่ดีขึ้น 

เด็กปฐมวัย ๒๒๕,๔๐๐ ๒๒๕,๔๐๐ ๒๒๕,๔๐๐ ๒๒๕,๔๐๐ ๑. เด็กมีโภชนาการและพัฒนาการที่ด ี
๒.ท าให้เด็กไดร้ับสารอาหารครบ ๕ หมู ่
 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ โครงการอาหารเสรมินม เพือ่ส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ให้เด็กในระดับที่ดีขึ้น 

เด็กปฐมวัย ๑๐๓,๐๔๐ ๑๐๓,๐๔๐ ๑๐๓,๐๔๐ ๑๐๓,๐๔๐ ๑. เด็กมีโภชนาการและพัฒนาการที่ด ี
๒.ท าให้เด็กไดร้ับสารอาหารครบ ๕ หมู ่
 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและ
ให้เด็กได้รับสวัสดิการมากขึ้น 

เด็กปฐมวัย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑. เด็กและเยาวชนไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของตนรู้จักหนา้ที่เป็นคนดี มี
คุณธรรม 
๒. เด็กและเยาวชนไดร้่วมฉลองให้ได้รับ
ความสนุกสนานในกิจกรรม 
๓. เด็กและเยาวชนไดร้ับการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่
เหมาะสม 

ศพด.บา้นโคกปราสาท 

๔ 
 
 

โครงการจดันิทรรศการ
แสดงผลงานของเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีแรงกระตุ้นในการ
เรียนต่อและสร้างความภูมิใจ
ให้แก่เด็ก 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เด็กและผู้ปกครองตลอดจนครผูู้ดแูลเด็กมี
ความภูมิใจและมคีวามสัมพันธ์ที่ด ี

ศพด.บ้านโคกปราสาท 



- ๑๓ - 

๕ โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู ้
 

เด็กปฐมวัย ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

๖ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเช่ือมความสมัพันธ์ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัย ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยได้แข่งขันกีฬาระหว่าง
ศูนย์ฯเด็กและผู้ปกครองได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๗ โครงการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู ้

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถมากข้ึน 

ครูผูดู้แล
เด็ก/คร ู

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บุคลากรมีความรู้ความสามารถมาก
ขึ้นและน าความรู้มาปรับใช้ในการ
เรียนการสอน 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๘  โครงการ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน เด็กปฐมวัย     เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน เด็ก
ได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการของเด็ก
ให้มีความพร้อมตามวัยท่ีเหมาะสม 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๙  โครงการส่งเสริมนสิัยรักการ
อ่าน (การเล่านิทาน) 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค์และมีทักษะในการใช้
ภาษาสื่อสารได ้

เด็กปฐมวัย - - - - เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่านมากขึน้
และเด็กมีพัฒนาการในการพูด การ
เล่าเรื่องและร่วมแสดงความคดิเหน็ 
รู้จักใช้ค าถาม คิดตามเหตุการณ์ 
และคิดแก้ปญัหาไดด้ ี

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๑๐ โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจัดบริการและส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัย - - - - เด็กปฐมวัยทุกคนแปรงฟันหลัง ศพด.บ้านโคกปราสาท 

               /กลยุทธ์........... 



- ๑๔ - 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่
โครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

๑๑ โครงการลูกเสือ
จูเนียร ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รูจ้ักการ
แก้ปัญหาการอยูร่่วมกัน และส่งเสริม
พัฒนาการด้านความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์
พัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ สงัคม
และสติปัญญา 

เด็กปฐมวัย - - - - ลูกเสือจเูนียรม์ีระเบียบวินัย มคีวาม
สามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได ้และ
มีพัฒนาการ ความพร้อมด้านรา่งกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๑๒ โครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาเด็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางดา้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และเปดิโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัย - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทน
มีย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยมากข้ึน 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

 
 
 

อนามัย อนามัยแก่เด็กปฐมวัยอย่างสม่ าเสมอ
รวมทั้งป้องกันและรักษา รวมถึงเด็ก
ปฐมวัยไดร้ับบริการอนามยัได้ทันทีเมื่อ
เกิดการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหต ุ

รับประทานอาหารและก่อนนอนเด็ก
ปฐมวัยมีสุขภาพฟันท่ีแข็งแรงไม่เป็น
โรคในช่องปาก 



- ๑๕ - 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

๑ โครงการส่งเสริม
บุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

เพื่อจัดส่งบุคลากรในกองการศึกษาฯ
เข้ารับการอบรมภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

ครูผูดู้แลเด็ก/
คร ู

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ บุคลากรภายในส่วนการศึกษาได้รบั
การความรู้และการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การบริหารงาน 

เพื่อใหบุ้คลากรในกองการศึกษาฯเข้า
รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ครูผูดู้แลเด็ก/
คร ู

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กองการศึกษาฯมีความรู้และ
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการนิเทศ
ภายในช้ันเรียน 

เพื่อพัฒนาให้ครูได้ท าหนา้ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ
มีเจตคติที่ดีในการท างานท่ีดี และ
เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้เกิดผลต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

ครูผูดู้แลเด็ก/
คร ู

- - - - ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอน
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
สูงขึ้น 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 



- ๑๖ - 

กลยุทธ์ที ่๓ การจัดหาวัสดุและสือ่อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

๑ โครงการจดัหาจดัหาวัสดุ
สื่อการเรียนการสอน 

เพื่อให้มีแหล่งเรยีนรู้ สื่อหรือกิจกรรมที่
เพียงพอและเหมาะสมส าหรับเด็ก 

เด็กปฐมวัย ๗๘,๒๐๐ ๗๘,๒๐๐ ๗๘,๒๐๐ ๗๘,๒๐๐ เด็กเล็กระดับปฐมวัยได้เรียนรู้
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านท าให้พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ครูผูดู้แล
เด็ก 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ตามปกต ิ

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้างที่ทันสมยัและมี
ประสิทธิภาพประจ า
ส านักงานและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง ท่ีมีความทันสมัยและไว้ใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ครู/ครูผูดู้แล
เด็ก 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 



- ๑๘ - 

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการวิจัยในช้ัน
เรียน 

เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ของเด็กปฐมวัยและเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

เด็กปฐมวัย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ แก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ของเด็กปฐมวัยและเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ โครงการควบคมุ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ครูผูดู้แลเด็ก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อขอรับ
การประกันคณุภาพ
ภายนอก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ครูผูดู้แลเด็ก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๔ โครงการจดัท า
หลักสตูรสถานศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ครูผูดู้แลเด็ก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

 
 
 
 



- ๑๙ - 

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

๑ โครงการวันไหว้คร ู เพื่อให้เด็กได้แสดงความเคารพ ระลึกถึง
บุญคุณของคร ู

เด็กปฐมวัย ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ท าให้เด็กระดับปฐมวัยได้แสดง

ความเคารพ ความกตญัญูกตเวที

ต่อครูผูดู้แลเด็ก 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ โครงการผักสวนครัว
รั้วกินได ้

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ทั้งร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ สังคมและสติปญัญา 

เด็กปฐมวัย ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ เด็กและผู้ปกครองตลอดจนครู

ผู้ดูแลเด็กมคีวามภมูิใจและมี

ความสัมพันธ์ที่ด ี

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กเล็กระดับปฐมวัยไดต้ระหนักถึง
ความกตัญญูกตเวที ความรัก ความเคารพ
ต่อมารดาและผู้มีพระคณุ 

เด็กปฐมวัย ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ท าให้เด็กมีความรักความกตัญญู

ต่อมารดา 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 



- ๒๐ - 

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๕๖๓ 
๒๕๖๔ 

๑ โครงการวันข้ึนปีใหม ่ เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้เด็กไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของวันข้ึนปีใหม่ 

เด็กปฐมวัย ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ เด็กเล็กระดับปฐมวัย มคีวามมั่นใจและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่าง ๆ 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ โครงการธรรมมะเล็กจูง
เด็กเข้าวัด 

เพื่อให้เด็กประพฤติปฏิบตัิธรรมตามหลัก
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เด็กปฐมวัย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เด็กประพฤติปฏิบตัิธรรมตามหลักศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการแซนโฎนตา เพื่อให้เด็กรู้ถึงความส าคัญของประเพณีใน
ท้องถิ่น 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เด็กรู้ถึงความส าคัญของประเพณีในท้องถิ่น ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๔ โครงการวันลอยกระทง 
 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้ประเพณีวันลอย
กระทงและไดร้ับประสบการณต์รง 

เด็กปฐมวัย - - - - เด็กได้เรยีนรู้ประเพณีวันลอยกระทงและไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๕ โครงการวัน
อาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้และทราบถึง
ความส าคญัของวันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษาและได้รับประสบการณต์รง 

เด็กปฐมวัย - - - - เด็กได้เรยีนรู้และทราบถึงความส าคัญของวัน
อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๖ โครงการส่งเสริมสืบสาน
เอกลักษณไ์ทย 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักและหวงแหนความ
เป็นไทย และเพื่อให้เด็กได้ปฏิบัตตินอย่าง
ไทยได้เหมาะสมกับไทย 

เด็กปฐมวัย - - - - เด็กได้รับการปลูกฝังให้รักและหวงแหนความ
เป็นไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๗ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อปลูกฝังด้านคณุธรรม จริยธรรมให้เด็ก
และเพื่อให้เด็กมีคณุภาพเป็นคนดขีอง
สังคม 

เด็กปฐมวัย - - - - เด็กได้รับการปลูกฝังด้านคณุธรรม จริยธรรม
โดยการสวดมนตไ์หว้พระ แผ่เมตตาก่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเพื่อให้เด็กมี
คุณภาพเป็นคนดีของสังคม 

ศพด.บา้นโคกปราสาท 



- ๒๑ - 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ การรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
โครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการโลกสวย
ด้วยมือเรา 
 

เพื่อส่งเสริมให้ครู เด็กเล็กและผู้ปกครองมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

เด็ก / คร ู
ผู้ปกครอง 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ครู เด็กเล็กและผู้ปกครองมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ศพด.บ้านโคกปราสาท 
 

๒ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบรรยากาศท่ีดี
เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

เด็ก / คร ู
ผู้ปกครอง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบรรยากาศที่
ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 
 



- ๒๒ - 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

เพื่อร่วมมือกับผูป้กครองเด็กในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลเด็กเล็ก 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 
 
 

๒ โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อสานสมัพันธ์ที่ดีระหวา่งบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็ก / คร ู
ผู้ปกครอง 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อครูผู้ดูแล
เด็ก 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการสร้างรั้วรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สิน
ของเด็กและคร ู

ครูผูดู้แล
เด็ก/คร ู

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กและครไูด้รบัความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ ค่าติดตั้งรางน้ าฝน
ภายในอาคาร 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรีางน้ าฝน
เพื่อเก็บกักน้ าฝนไวใ้ช้บรโิภค 

ครูผูดู้แล
เด็ก/คร ู

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรีางน้ าฝนเพื่อเก็บ
กักน้ าฝนไว้ใช้บริโภค 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน 

เพื่อให้อาคารเรยีนมสีภาพที่ดีขี้น ครูผูดู้แล
เด็ก/คร ู

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ อาคารเรยีนของศูนย์ฯมสีภาพที่ดขีึ้น ศพด.บ้านโคกปราสาท 



- ๒๓ - 

๓ โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ 
การบริหาร
ศูนย์ฯ 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 
 



- ๒๔ - 

 
 
 
 
 
 

๓ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและ
ให้เด็กได้รับสวัสดิการมากขึ้น 

เด็กปฐมวัย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑. เด็กและเยาวชนไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของตนรู้จักหนา้ที่เป็นคนดี มี
คุณธรรม 
๒. เด็กและเยาวชนไดร้่วมฉลองให้ได้รับ
ความสนุกสนานในกิจกรรม 
๓. เด็กและเยาวชนไดร้ับการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่
เหมาะสม 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๔ 
 
 

โครงการบณัฑิตน้อย เพื่อให้เด็กมีแรงกระตุ้นในการ
เรียนต่อและสร้างความภูมิใจ
ให้แก่เด็ก 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เด็กและผู้ปกครองตลอดจนครผูู้ดแูลเด็กมี
ความภูมิใจและมคีวามสัมพันธ์ที่ด ี

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๕ โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู ้
 

เด็กปฐมวัย ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

               /กลยุทธ์........... 



- ๑๘ - 

๔.๒  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
๑. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยท้ัง ๔ ด้าน 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

๑ โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก 

เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้
เด็กในระดับท่ีดีขึ้น 

เด็กปฐมวัย ๒๒๕,๔๐๐ ๒๒๕,๔๐๐ ๒๒๕,๔๐๐ ๒๒๕,๔๐๐ ๑. เด็กมีโภชนาการและพัฒนาการท่ีดี 
๒.ท าให้เด็กได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ 
 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ โครงการอาหารเสริม
นม 

เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้
เด็กในระดับท่ีดีขึ้น 

เด็กปฐมวัย ๑๐๓,๐๔๐ ๑๐๓,๐๔๐ ๑๐๓,๐๔๐ ๑๐๓,๐๔๐ ๑. เด็กมีโภชนาการและพัฒนาการท่ีดี 
๒.ท าให้เด็กได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ 
 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและให้
เด็กได้รับสวัสดิการมากขึ้น 

เด็กปฐมวัย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑. เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของตนรู้จักหน้าท่ีเป็นคนดี มีคุณธรรม 
๒. เด็กและเยาวชนได้ร่วมฉลองให้ได้รับความ
สนุกสนานในกิจกรรม 
๓. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยท่ีเหมาะสม 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๔ 
 
 

โครงการบัณฑิตน้อย เพื่อให้เด็กมีแรงกระตุ้นในการ
เรียนต่อและสร้างความภูมิใจ
ให้แก่เด็ก 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เด็กและผู้ปกครองตลอดจนครูผู้ดูแลเด็กมีความ
ภูมิใจและมีความสัมพันธ์ท่ีดี 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๕ โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
 

เด็กปฐมวัย ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

               /กลยุทธ์........... 



- ๑๙ - 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

๑ โครงการส่งเสริมบุคลากร เพื่อจัดส่งบุคลากรในกองการศึกษาฯ
เข้ารับการอบรมภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

ครูผูดู้แลเด็ก/
คร ู

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ บุคลากรภายในส่วนการศึกษาได้รบัการ
ความรู้และการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การบริหารงาน 

เพื่อใหบุ้คลากรในกองการศึกษาฯเข้า
รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ครูผูดู้แลเด็ก/
คร ู

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กองการศึกษาฯมีความรู้และสามารถน า
ความรู้มาประยุกค์ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

๖ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเช่ือมความสมัพันธ์ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัย ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยได้แข่งขันกีฬา
ระหว่างศูนย์ฯเด็กและ
ผู้ปกครองได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๗ โครงการศึกษาเพื่อการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถมากข้ึน 

ครูผูดู้แลเด็ก/
คร ู

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บุคลากรมีความรู้
ความสามารถมากขึ้นและน า
ความรู้มาปรับใช้ในการเรยีน
การสอน 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 



- ๒๐ - 

กลยุทธ์ที ่๓ การจัดหาวัสดุและสือ่อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

 
 
 

 
/ กลุยุทธ์....... 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

๑ โครงการจดัหาจดัหาวัสดุ
สื่อการเรียนการสอน 

เพื่อให้มีแหล่งเรยีนรู้ สื่อหรือกิจกรรมที่
เพียงพอและเหมาะสมส าหรับเด็ก 

เด็กปฐมวัย ๗๘,๒๐๐ ๗๘,๒๐๐ ๗๘,๒๐๐ ๗๘,๒๐๐ เด็กเล็กระดับปฐมวัยได้เรียนรู้
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านท าให้พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ครูผูดู้แล
เด็ก 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ตามปกต ิ

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้างที่ทันสมยัและมี
ประสิทธิภาพประจ า
ส านักงานและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง ท่ีมีความทันสมัยและไว้ใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ครู/ครูผูดู้แล
เด็ก 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

              / กลุยุทธ์....... 



- ๒๑ - 

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการวิจัยในช้ัน
เรียน 

เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ของเด็กปฐมวัยและเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

เด็กปฐมวัย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ แก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ของเด็กปฐมวัยและเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ โครงการควบคมุ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ครูผูดู้แลเด็ก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อขอรับ
การประกันคณุภาพ
ภายนอก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ครูผูดู้แลเด็ก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๔ โครงการจดัท า
หลักสตูรสถานศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ครูผูดู้แลเด็ก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

 
 
 
 
 
 
 

              /๒.ยุทธศาสตร์ 



- ๒๒ - 

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

๑ โครงการวันไหว้คร ู เพื่อให้เด็กได้แสดงความเคารพ ระลึกถึง
บุญคุณของคร ู

เด็กปฐมวัย ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ท าให้เด็กระดับปฐมวัยได้แสดง

ความเคารพ ความกตญัญูกตเวที

ต่อครูผูดู้แลเด็ก 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ โครงการผักสวนครัว
รั้วกินได ้

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ทั้งร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ สังคมและสติปญัญา 

เด็กปฐมวัย ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ เด็กและผู้ปกครองตลอดจนครู

ผู้ดูแลเด็กมคีวามภมูิใจและมี

ความสัมพันธ์ที่ด ี

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กเล็กระดับปฐมวัยไดต้ระหนักถึง
ความกตัญญูกตเวที ความรัก ความเคารพ
ต่อมารดาและผู้มีพระคณุ 

เด็กปฐมวัย ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ท าให้เด็กมีความรักความกตัญญู

ต่อมารดา 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

              /๔.ยุทธศาสตร์ 



- ๒๓ - 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๕๖๓ 
๒๕๖๔ 

๑ โครงการวันข้ึนปี
ใหม ่

เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้เด็กไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของวันข้ึนปีใหม่ 

เด็กปฐมวัย ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ เด็กเล็กระดับปฐมวัย มคีวามมั่นใจ
และกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ โครงการธรรมมะ
เล็กจูงเด็กเข้าวัด 

เพื่อให้เด็กประพฤติปฏิบตัิธรรมตามหลัก
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เด็กปฐมวัย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เด็กประพฤติปฏิบตัิธรรมตามหลัก
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการแซนโฎนตา เพื่อให้เด็กรู้ถึงความส าคัญของประเพณีใน
ท้องถิ่น 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เด็กรู้ถึงความส าคัญของประเพณีใน
ท้องถิ่น 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ การรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ที ่
โครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการโลกสวย
ด้วยมือเรา 
 

เพื่อส่งเสริมให้ครู เด็กเล็กและผู้ปกครองมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

เด็ก / คร ู
ผู้ปกครอง 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ครู เด็กเล็กและผู้ปกครองมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ศพด.บ้านโคกปราสาท 
 

๒ โครงการปรับปรุง
ภูมิทศัน ์

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบรรยากาศท่ีดี
เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

เด็ก / คร ู
ผู้ปกครอง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบรรยากาศที่
ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 
 

/กลยุทธ์.......... 



- ๒๔ - 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชมุชน 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือกับผูป้กครองเด็กในการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลเด็กเล็ก 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 
 
 

๒ โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบา้นกับศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็ก / คร ู
ผู้ปกครอง 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อครูผู้ดูแล
เด็ก 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 
 

๓ โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

คณะกรรมการ 
การบริหารศูนย์ฯ 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการสร้างรั้วรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สิน
ของเด็กและคร ู

ครูผูดู้แล
เด็ก/คร ู

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กและครไูด้รบัความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๒ ค่าติดตั้งรางน้ าฝน
ภายในอาคาร 

เพื่อให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมรีางน้ าฝน
เพื่อเก็บกักน้ าฝนไว้ใช้บรโิภค 

ครูผูดู้แล
เด็ก/คร ู

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรีางน้ าฝนเพื่อเก็บ
กักน้ าฝนไว้ใช้บริโภค 

ศพด.บ้านโคกปราสาท 

๓ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน 

เพื่อให้อาคารเรยีนมสีภาพที่ดีขี้น ครูผูดู้แล
เด็ก/คร ู

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ อาคารเรยีนของศูนย์ฯมสีภาพที่ดขีึ้น ศพด.บ้านโคกปราสาท 

              /บทที่ ๕............ 



- ๒๕ - 

 

การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ในคราวการประชุม เมื่อวันที่   ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติดังนี้  
 ๑.  นายสมชาย  หวังจิต  ผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย    ประธานกรรมการ  
 ๒.  นาย กิตติศักดิ ์ จันทร์หอม ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ 
 ๓.  นายวีระ  ปันทะรส ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   
 ๔.  นายสุวิทย์  ไพสนิท  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น            กรรมการ   
     ๕.  นายเจษฎา  ม่วงศรี  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น            กรรมการ  
 ๖.  นางพรรณี  สุทธิสน  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา       กรรมการ 
 ๗.  นางลัดดา           เกิดเจริญ ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา       กรรมการ  
     ๘.  นายประโยชน์ พระใหม่งาม ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา       กรรมการ 
 ๙.  นางอมรา           นพพันธ์  ผู้แทนสถานศึกษา          กรรมการ      
 ๑๐.นางสุรีรตัน์           ขอชนะ  ผู้แทนสถานศึกษา          กรรมการ   
 ๑๑. นายอนุชิต  วรรณศรี  ผู้แทนสภาท้องถิ่น                  กรรมการ      
 ๑๒. นายสนาน           ขบวนกล้า ผู้แทนสภาท้องถิ่น                  กรรมการ        
 ๑๓. นางสาวกัญญาณัฐ    ชื่นชม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ     กรรมการ/เลขานุการ 
 
   ทั้งนี้ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 

 ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
 ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อหัวหน้า

สถานศึกษาเพ่ือให้หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล ฯ ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่สมควร                                                                             

/๕.๒.วิธี............... 



- ๒๖ - 

 
 

 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์

 /๒.ยุทธศาสตร์..............   /๔.ยุทธศาสตร์...............  



- ๒๗ - 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 

เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
……………………………………………………. 

 
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทนมีย์ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัด
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
    ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความ ข้อ ๑๖ วรรคท้ายแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มาใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ      ณ      วันที ่ ๒๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม) 
หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 

          

 

  



- ๒๘ - 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ 

…………………………………………………………………… 

            การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ปราสาท  สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในปัจจุบันซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทและเป็นแนวทางที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นอย่างเป็นระเบียบและมีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลการน า
แผนพัฒนาการสี่ปี ดังนี้ 
 ๑.  นายสมชาย  หวังจิต  ผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย    ประธานกรรมการ  
 ๒.  นาย กิตติศักดิ ์ จันทร์หอม ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ                   
 ๓.  นายวีระ  ปันทะรส ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ   
 ๔.  นายสุวิทย์  ไพสนิท  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น            กรรมการ   
     ๕.  นายเจษฎา  ม่วงศรี  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น            กรรมการ  
 ๖.  นางพรรณี  สุทธิสน           ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา        กรรมการ 
 ๗.  นางลัดดา            เกิดเจริญ         ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา        กรรมการ  
     ๘.  นายประโยชน์ พระใหม่งาม      ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา       กรรมการ 
 ๙.  นางอมรา  นพพันธ์     ผู้แทนสถานศึกษา          กรรมการ      
 ๑๐.นางสุรีรัตน์           ขอชนะ  ผู้แทนสถานศึกษา          กรรมการ   
 ๑๑. นายอนุชิต  วรรณศรี           ผู้แทนสภาท้องถิ่น                   กรรมการ      
 ๑๒. นายสนาน            ขบวนกล้า        ผู้แทนสภาท้องถิ่น                  กรรมการ        
 ๑๓. นางสาวกัญญาณัฐ    ชื่นชม           ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ      กรรมการ/เลขานุการ 
อ านาจหน้าที่ 
 ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 



- ๒๙ - 

 ๓ .รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
     เพ่ือให้หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการ     
              การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ    
              ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้ 
              ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ     ณ      วันที่  ๒๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
   
 

 
( นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม) 

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



- ๓๐ - 

ค าน า 
 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
โดยใช้แนวการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) 

สาระส าคัญแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับนี้ ประกอบด้วยการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์น ามาประเมินสถานภาพ โดยใช้เทคนิค 
SWOT เพ่ือก าหนดทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (Mission) 
เป้าประสงค์ (Goal) เพ่ือน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการ
ด าเนินงาน 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการการด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุน ให้
ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนงบประมาณ และร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทนมีย์ในครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

                                                     
 

                                                           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
 
        

 
 

 
  



- ๓๑ - 

สารบัญ 
                                                                                                              
บทที่ ๑ บทน า…………………………………………………………………………………………………………………......................๑  

บทที่ ๒ ผลการจัดการศึกษาในปีท่ีผ่านมา............................................................................................ ๑๐ 

บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์……………………………………………………………………………………………… ๑๖ 

บทที ่๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม........................................................................................................... ๑๗ 

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษาสี่ปี ไปสู่การปฏิบัติ………….. ..........๒๘ 

 

ภาคผนวก 
 -  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
 -  รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการประจ าปีการศึกษา 
 
คณะผู้จัดท า 
               

 
  



- ๓๒ - 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


