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ความเป็นมา 

บทที่ ๑ บทน า 
 
 
 

   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ได้ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกัน  ในการ
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
โดยการจัดการศึกษาของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ซึ่งปัจจุบันการ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามแผนดังกล่าว  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องรับการถ่ายโอนกิจการด้านการจัดการศึกษา  ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ  และนอกระบบ  
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในปี  ๒๕๕๓  ทั้งนี้เป็นไปตามความพร้อม  ความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น    
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามความพร้อม  ความเหมาะสม  
และความต้องการของแต่ละท้องถิ่น  ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจจัดการศึกษาประการใด
ประการหนึ่ง  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  และ
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาขึ้นโดยเฉพาะซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์จังหวัด   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จะเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และแนวทางที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/ โครงการ 
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

/ข้อพิจารณา…… 

……. 
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ข้อพิจารณาที่ส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ  

คือ  ประการแรก  เรื่องความเสมอภาคของผู้ที่จะได้รับการศึกษา  โดยเฉพาะผู้ยากจน  ผู้ด้อยโอกาสจะต้อง
ได้รับการศึกษาที่ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป  ประการที่สอง  เรื่องความพร้อม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของตนเองภายใต้เกณฑ์ความพร้อมที่ก าหนด   ทั้งนี้เพ่ือให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ประการสุดท้าย การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งชุมชน  
และองค์กรต่าง ๆ  ทั้งนี้  เพ่ือน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มศักยภาพอันจะส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ความหลากหลายมีความเหมาะสมและไปตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 
 
 
 

 
  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ   ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม” 

 
 
 
 

๑. จัดหา และพัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการเรียนการสอน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง

๑.๑ วิสัยทัศน์  
(Vision) 

 

๑.๒ พันธกิจ  
(Mission) 
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เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPLs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าประสงค์ 
(Targets) 

ปี๖๑-๖๔ ปี๖๑ ปี ๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔ 

๑. ครูมีคุณภาพ - ครูมีจ านวนเหมาะสมกับอัตราส่วนของเด็ก 
- ร้อยละของบุคลากรได้รับการส่งเสริมและและพัฒนา 

๔ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ 
๘๕% ๑๐๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕% ๑๐๐% 

๒. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม - ร้อยละของเด็กได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ด้านคือ ร่างกาย  
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

 
๘๕% 

 
๙๐% 

 
๘๐% 

 
๘๕% 

 
๘๕% 

 
๙๐% 

๓. ผู้เรียนมีความภูมิใจความเป็นท้องถิ่น - ร้อยละของเด็กทีม่ีความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น  
๘๕% 

 
๙๐% 

 
๘๐% 

 
๘๐% 

 
๘๕% 

 
๙๐% 

๔. คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง - ร้อยละของจ านวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของศูนย์ฯ 

 
๗๐% 

 
๙๐% 

 
๘๐% 

 
๘๐% 

 
๘๕% 

 
๙๐% 

๕. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

- ร้อยละจ านวนสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
๗๐% 

 
๙๐% 

 
๘๐% 

 
๘๐% 

 
๘๕% 

 
๙๐% 

๖. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

จ านวนของแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

๗๐% ๙๐% ๘๐% ๘๐% ๘๕% ๙๐% 

๗. อาคารสถานที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน อาคารสถานที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
๙๐% 

 
๑๐๐% 

 
๙๐% 

 
๙๐% 

 
๙๕% 

 
๑๐๐% 

๑.๓ เป้าประสงค ์ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด : ครูมีจ านวนเหมาะสมกับอัตราส่วนของเด็ก 
๒. ขอบเขตความหมาย 

๒.๑ คร ู หมายถึง  ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดแูลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
๒.๒ อัตราส่วนของครูกับเด็ก  หมายถึง  อัตราส่วนของครูกับผู้เรียนที่ก าหนด คือ  
 เด็กอายุ ๒ – ๓ ปี ครูผู้ดูแลเด็ก ๑ ต่อ จ านวนผู้เรียน ๑๕ คน 
 เด็กอายุ ๓ ปีขึ้นไป ครูผู้ดูแลเด็ก ๑ ต่อ จ านวนผู้เรียน ๒๐ คน 

     ๓.  หน่วยวัด  :  จ านวนคน 
     ๔.  เปูาหมาย /  เกณฑ์ (ปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  จ านวนครู ๖ คน 
     ๕.  วธิีการค านวณ     
                              เด็กอายุ ๒ – ๓ ปี ครูผู้ดูแลเด็ก ๑ ต่อ จ านวนผู้เรียน ๑๕ คน 

 เด็กอายุ ๓ ปีขึ้นไป ครูผู้ดูแลเด็ก ๑ ต่อ จ านวนผู้เรียน ๒๐ คน 
     ๖.  ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ จ านวนครู ๖ คน 
    ๗.  แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  -  
    ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน : ปีละ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
๒. ขอบเขตความหมาย 

๒.๑ บุคลากร  หมายถึง  บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ได้แก่ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

     ๓.  หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
     ๔.  เปูาหมาย /  เกณฑ์ (ปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ร้อยละ  ๑๐๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
     ๕.  วธิีการค านวณ     

                                                        
 
    ๖.  ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ร้อยละ  ๘๕ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
    ๗.  แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  แบบบันทึกการอบรม  
    ๘.  ความถี่ในการเกบ็รวบข้อมูล / รายงาน : ปีละ ๑ ครั้ง 
 

 

/รายละเอียด…… 

……. 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา  พัฒนาการท้ัง  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 เป็น
ต้น 
๒.๔  พัฒนาการทางสติปัญญา  เช่น เด็กสามารถวาดภาพตามจินตนาการ  บอกสัญลักษณ์ของตนเอง
ได้เป็นต้น 

    ๓. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
    ๔. เปูาหมาย /  เกณฑ์ (ปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ร้อยละ  ๙๐ ของเด็กปฐมวัย 
    ๕. วิธีการค านวณ     

                                                
 
    ๖. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ร้อยละ  ๘๕ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา
ทั้ง  ๔  ด้าน 
   ๗. แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  แบบประเมินพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  
   ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน : ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น 

๒. ขอบเขตความหมาย 
๒.๑ เด็กปฐมวัย  หมายถึง  เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
๒.๒  ความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น  หมายถึง  ความพึงพอใจในท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมของ
ตนเอง 

    ๓. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
    ๔. เปูาหมาย /  เกณฑ์ (ปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ร้อยละ  ๙๐ ของเด็กปฐมวัย 
    ๕. วิธีการค านวณ     

                                      
 
    ๖. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ร้อยละ  ๘๕ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา
ทั้ง  ๔  ด้าน 
   ๗. แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  แบบประเมินพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  
   ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน : ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด…… 

……. 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด :ร้อยละของจ านวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๒. ขอบเขตความหมาย 
๒.๑ คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
๒.๒  กิจกรรม  หมายถึง  กิจกรรม / โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดถึงตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

   ๓. หนว่ยวัด  :  ร้อยละ 
   ๔. เปูาหมาย /  เกณฑ์ (ปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ร้อยละ ๙๐  ของจ านวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   ๕. วิธีการค านวณ       

                                                            
 
 

๖.  ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน):  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ร้อยละ ๗๐  ของจ านวนคณะกรรมการที่รวม
กิจกรรม                        
 ๗.  แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

     ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน : ปีละ  ๑  ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด…… 

……. 
 



- ๙ 

 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด : จ านวนสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

๒. ขอบเขตความหมาย 
๒.๑  สื่อการเรียนการสอน  หมายถึง  อุปกรณ์ช่วยสอน ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นต้น 
๒.๒  คุณภาพ  หมายถึง  ความเหมาะสมที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
๒.๓  เพียงพอ  หมายถึง  มีจ านวนเหมาะสมกับอัตราส่วนจ านวนเด็ก 

    ๓. หน่วยวัด  :  จ านวนสื่อ 
    ๔. เปูาหมาย /  เกณฑ์ (ปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  จ านวนสื่อที่มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับเด็กปฐมวัย 

    ๕. วิธีการค านวณ    - 

    ๖. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๗๐  จ านวนสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 
   ๗. แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  บัญชีคุมสื่อการเรียนการสอน 
   ๘. ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน : ปีละ  ๑  ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด…… 

……. 
 



- ๑๐ 

 

 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวชี้วัด : จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๒. ขอบเขตความหมาย 

๒.๑ แหล่งเรียนรู้   หมายถึง  แหล่งข้อมูล สารสนเทศ หรือ สถานที่จัดประสบการณ์ที่สนับสนุน  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

    ๓. หน่วยวัด  :  จ านวนแหล่งเรียน 
    ๔. เปูาหมาย /  เกณฑ์ (ปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ร้อยละ ๙๐   
    ๕. วิธีการค านวณ  -    
    ๖. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ร้อยละ ๗๐   
    ๗. แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล : ทะเบียนคุมสื่อ 
    ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน ปีละ  ๑  ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด…… 

……. 
 



- ๑๑ 

 

 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. ตัวชี้วัด : อาคารสถานที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

๒. ขอบเขตความหมาย 
๒.๑ อาคาร  หมายถึง  อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
๒.๒ มาตรฐาน หมายถึง  ความเหมาะสมที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
๒.๓  ปลอดภัย  หมายถึง  สภาพที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เรียน 

    ๓.  หน่วยวัด  :  - 
    ๔. เปูาหมาย /  เกณฑ์ (ปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  อาคารสถานที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

    ๕. วิธีการค านวณ    - 

    ๖. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๙๐ อาคารสถานที่มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 
   ๗.  แหล่งข้อมูล /  วิธีการเก็บข้อมูล :  แบบส ารวจอาคารเรียน 
   ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบข้อมูล / รายงาน : ปีละ  ๑  ครั้ง 

 
 



- ๑๑ - 
 

บทที่ ๒ 
 
 
  

ผลการจัดการศึกษาในงบประมาณท่ีผ่านมา 
 
 
 ในปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  พัฒนาการสมวัย  ร่าเริง
แจ่มใส  ผู้ปกครองสุขใจ  เด็กก้าวไกลสู่สังคมที่ดี” โดยยึดการท างานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้วางกรอบ
การท างานด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังนี้ 

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%  

 
 

 

/รายละเอียด…… 

……. 
 

/๑.๓ กลยุทธ์……… 

……. 
 



- ๑๒ 

 

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%  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยมีความ

พร้อมและมีการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง 

ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างดี และจากการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบที่ผ่านมาการประเมิน

เป็นดังนี้ 

๑. ผลการประเมินด้านผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัย และ

ศักยภาพ อยู่ ในระดับดี ผู้ เรียนสุขภาพแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่เห็นคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

๒. ผลการประเมินด้านผู้สอน ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กมีพฤติกรรรม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริม

ให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย ท างานและเล่นร่วมกับเพื่อนได้ ครูสามารถจัดกิจกรรมให้เด็กได้

ส ารวจตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ครูได้รับการอบรมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์

การเรียนรู้แก่เด็กและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการปรับปรุงตนเองให้มีความรู้

ใหม่อยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 
 

/๒. ยุทธศาสตร…์…… 

……. 
 



- ๑๓ 

 

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว 

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และรณรงค์ให้

พ่อแม่ 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 %  

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยจัด

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กและโครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ พ่ อ แม่ 

ผู้ปกครองและรณรงค์ให้ พ่อแม่ ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญและสนับสนุนบุตรหลานก่อนวัยเรียน

ให้ได้รับการพัฒนา 

 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการโลกสีเขียว ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  
๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกัน มีการจัดท าโครงการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็ก ผู้ปกครอง ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก และชุมชน เข้า

มาร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายใน และภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของเด็ก ช่วยกันท าความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ จัดสวนหย่อมให้น่าดู เด็ก

และครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมมีการประเมินความพึงพอใจของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งในและ

นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับดี  



- ๑๔ 

 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗๕% ๗๕ % ๗๕ % ๗๕ %  

๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 
โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการชวนน้องท่องทุ่ง ๗๕% ๗๕ % ๗๕ % ๗๕ %  
๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด ๗๕% ๗๕ % ๗๕ % ๗๕ %  

๔.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ  
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการแซนโฎนตา ๗๕% ๗๕ % ๗๕ % ๗๕ %  
 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ได้

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้เป็นศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ  โดยการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา โดย

การโน้มน้าวให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เล่นและออกก าลังกายเหมาะสมกับวัย ปฏิบัติกิจวัตร

ประจ าวันได้ด้วยตนเอง ฝึกเด็กให้รู้จักการรอคอย ชื่นชมและตอบสนองต่อ ศิลปะ ดนตรี และการ

เคลื่อนไหว เล่นและท ากิจกรรมด้วยตนเองและเพ่ือนได้ รู้จัก ฟัง พูด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ

สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น จัดประสบการณ์ให้มีพัฒนาการ

รอบด้านเพ่ือให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข 

/๔.ยุทธศาสตร…์…… 

……. 
 

/๕. ยุทธศาสตร…์…… 

……. 
 



- ๑๕ 

 

. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

๕.๑ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเพ่ือการ

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอย่างทั่วถึง 

 
โครงการ /กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการประชุมคณะกรรมการฯ ๗๕% ๗๕ % ๗๕ % ๗๕ %  

  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรชุมชน องค์กร

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาอย่าง

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจัดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เด็กมีความพร้อมทั้ง ๔ 

ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับสูง

ต่อไป 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 

๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

 
โครงการ /กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการจัดท าหลักสูตร ๑๐๐% ๑๐๐ % ๑๐๐% ๑๐๐%  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 

โดยจัดโครงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 

 
 

 

/๗. ยุทธศาสตร…์…… 

……. 
 



- ๑๖ 

 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้ได้รับความ

สะดวก รวดเร็วและครอบคลุม 

 
โครงการ /กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ  

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑๐๐% ๑๐๐ % ๑๐๐% ๑๐๐%  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร โดย

ได้จัดโครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  ทั้งนี้เ พ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตลอดถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน

ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและครอบคลุม 

 ซึ่งจากการด าเนินงานตามแผนต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่งซึ่งอยู่

ในระดับค่อนข้างที่ดีขึ้นและจากการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กจากองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  

ที่ผ่านการประเมินดังนี ้

๑ ผลการประเมินด้านผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เหมาะสมตาม

วัยและศักยภาพ อยู่ในระดับดีผู้เรียนสุขภาพแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใสเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่เห็น

คุณคา่ของศิลปวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคม ได้อย่างมีความสุข 

๒ ผลการประเมินด้านผู้สอน ครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติการสอนด้วยความเอ้ืออาทร มีจิตวิญญาณ

ของความเป็นครูมีเจตคติต่อการสอน มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ได้รับการอบรม

พัฒนาด้านการจัดการการเรียนสอนอย่างต่อเนื่องสม่ า เสมอ พยายามที่จะปรับปรุง

ตนเองให้มีความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 

/บทที่ ๓…… 



- ๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เทนมีย์ มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของครู 

 

๑.๑ การจัดหาครูให้เหมาะสมและเพียงพอกับอัตราเด็ก 
๑.๒ การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความ
เป็นครู 

ศพด. บ้านท านบ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียน 

๒.๑ การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 
๒.๒  การส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
๒.๓  การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒.๔  การส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมของผู้เรียน 

ศพด. บ้านท านบ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความภูมิใจ

ในท้องถิ่นและชุมชน 

๓.๑ การส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
๓.๒  การส่งเสริมการรักท้องถิ่นและชุมชน  

ศพด. บ้านท านบ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 
 

๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๔.๒ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ศพด. บ้านท านบ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความพร้อม
ของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

๕.๑ การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ 

ศพด. บ้านท านบ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดล้อม 

๖.๑ การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน 
๖.๒ การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ศพด. บ้านท านบ 

/จุดมุ่งหมาย…… 

……. 
 

/บทที่ ๔…… 
 

……. 
 

ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา 
 

บทที่ ๓ 
 



- ๑๘ 

 

 
 
 

 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบมีโครงการ/ กิจกรรมจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ  ดังนี้ 
๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม 

 

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา 

ปีงบประมาณ๒๕๖๑ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของครู 
      ๑.๑ การจัดหาครูให้เหมาะสมและเพียงพอกับอัตราเด็ก 
      ๑.๒ การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
๑ 
๔ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๘๘,๐๐๐ 

รวม ๕ ๑๐๓,๐๐๐ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
     ๒.๑ การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 
     ๒.๒  การส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
     ๒.๓  การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     ๒.๔  การส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมของผู้เรียน 

 
๑๐ 
๔ 
๒ 
๓ 

 
๖๔๘,๖๒๐ 

๖,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

รวม ๑๙ ๖๕๘,๖๒๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชน 
    ๓.๑  การส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
    ๓.๒  การส่งเสริมการรักท้องถิ่นและชุมชน 

 
๒ 
๕ 

 
๑๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

รวม ๗ ๑๗,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
     ๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ๔.๒ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

 
๑ 
๔ 

 
๒,๐๐๐ 

๒๗,๐๐๐ 
รวม ๕ ๒๙,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
      ๕.๑ การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

 
๕ 

 
๒๗๑,๑๐๐ 

รวม ๕ ๒๗๑,๑๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม   

บทที่ ๔ 
 

บัญชี โครงการ/กิจกรรม 
 



- ๑๙ 

 

     ๖.๑ การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน 
     ๖.๒ การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๒ 
๑ 

๒๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๒๓๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๔ ๑,๓๐๘,๗๒๐ 

/ที…่… 

……. 
 

/ยุทธศาสตร…์… 

……. 
 

/๔.๒ รายละเอียด 
 

……. 
 



- ๒๐ 

 

๔.๒  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพของครู 
กลยุทธ์ที่  ๑  การจัดหาครูให้เหมาะสมและเพียงพอต่ออัตราเด็ก 
 

กลยุทธ์ที่  ๒  การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษะความเป็นครู 

ที่ 
โครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ

ของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการจัดหาครู  เพื่อให้อัตราส่วนของครูต่อจ านวน
เด็กมีความเหมาะสมตามมาตรฐาน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เด็กปฐมวัย  จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
จากรัฐจัดสรรให้ 

 

๑. อัตราส่วนครูและเด็กมีความเหมาะสม 
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

เพื่อจัดส่งบุคลากรในส่วนการศึกษาฯเข้ารับ
การอบรมภายในและภายนอกหนว่ยงาน 

ผู้ดูแลเด็ก/ครู
ผู้ดูแลเด็ก/คร ู

จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 
จากรัฐจัดสรรให ้

 

บุคลากรภายในส่วนการศึกษาได้รบัการ
ความรู้และการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๒ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การบริหารงาน 

เพื่อศึกษาดูงานและน ามาปรับปรงุพัฒนา
ประสิทธิภาพ การบรหิารงานภายในส่วน
การศึกษาฯ 

ผู้ดูแลเด็ก/ครู
ผู้ดูแลเด็ก/คร ู

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
จากรัฐจัดสรรให ้

 

กองการศึกษาฯ มีความรู้ และสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

/ที…่… 

……. 
 



- ๒๑ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓ โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู ้

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้ 
ความสามารถมากข้ึน 

เด็กปฐมวัย จ านวน  ๓๐,๐๐๐บาท 

จากรัฐจัดสรรให ้
บุคลากรไดม้ีความรูค้วามสามารถมากขึ้นและน า
ความรู้มาปรับใช้ในการเรยีนการสอน 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๔ โครงการนิเทศภายในช้ัน
เรียน 

เพื่อพัฒนาให้ครูได้ท าหนา้ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้มีความรู้ ความเขา้ใจมี
เจตคติทีด่ีในการท างานท่ีดี และเพื่อให้ 

ผู้ดูแลเด็ก/
ครูผูดู้แล
เด็ก/คร ู

- 
 

ครูมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสู้งขึ้น 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก 

เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการของ
เด็กให้มีความเหมาะสมงานท่ีท า 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๔๐๖,๗๐๐ บาท 
จากรัฐจัดสรรให ้

 

๑.ท าให้เด็กมีโภชนาการและพัฒนาการที่ด ี
๒. ท าให้เด็กได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู ่

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๒ โครงการอาหารเสรมิ(นม) เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เดก็ในระดับที่ดีขึ้น เด็กปฐมวัย จ านวน ๑๘๕,๙๒๐ บาท 
จากรัฐจัดสรรให ้

๑.ท าให้เด็กมีโภชนาการและพัฒนาการที่ด ี
๒. ท าให้เด็กได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู ่

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๓ โครงการผักสวนครัว รั้ว
กินได ้

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ทั้งร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคมและสติปญัญา 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
จากเงินรายได้ของศูนย์ฯ 

 

เด็กและผู้ปกครอง ตลอดจนครผูู้ดแูลเด็กมี
ความภูมิใจและมคีวามสัมพันธ์ที่ด ี

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๔ โครงการชวนน้องท่องทุ่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ทั้งร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคมและสติปญัญา 

เด็กปฐมวัย - เด็กได้รับส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ท้ัง
ร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

/ที…่… 

……. 
 



- ๒๒ 

 

 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๕ โครงการวิจัยในชัน้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของเด็กปฐมวัยและเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
เด็กปฐมวัยและเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๖ โครงการพัฒนา IQ EQ 
เด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน 
 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
จากรัฐจัดสรรให้ 

 

เด็กมีพัฒนาการครับทัง้ ๔ ด้าน เด็กได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความ
พร้อมตามวัยที่เหมาะสม 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๗ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

เพื่อจัดบริการและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแกเด็กปฐมวัยอย่างสม่ าเสมอ
รวมทั้งปูองกันและรักษา รวมถึงเด็ก
ปฐมวัยได้รบับริการอนามัยไดท้นัทีเมื่อ
เกิดอาการเจ็บปุวยหรือประสบอุบัติเหตุ 

เด็กปฐมวัย - 
 

- เด็กปฐมวัยทุกคนแปรงฟนัหลงั
รับประทานอาหารและก่อนนอน 
-เด็กปฐมวัยมีสุขภาพฟนัที่แข็งแรงไม่เป็น
โรคในช่องปาก 
 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๘ โครงการลูกเสือจูเนียร์
(Junior Scout) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักการ
แก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกัน และ
ส่งเสริมพัฒนาการดา้นความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ พัฒนาการดา้นรา่งกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

เด็กปฐมวัย - 
 

ลูกเสือจูเนียร์มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีพัฒนาการ 
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสตปิัญญา 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๙ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ผู้ดูแล
เด็ก 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

/กลยุทธ์ที่ ๒...... 

……. 
 



- ๒๓ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมผู้เรียนให้กล้าแสดงออก 
 

๑๐ ค่าสาธารณูปโภค เช่น 
ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟาู 

เพื่อช าระค่าสาธารณปูโภค เด็กปฐมวัย จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมงีบประมาณช าระคา่
สาธารณปูโภคเพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้และกระตุ้นให้เด็กกล้า
แสดงออก 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนย์ฯ 

 

๑.เด็กและเยาวชนไดต้ระหนักถึงความส าคญัของตนรู้จักหน้าท่ี
เป็นคนดี มีคณุธรรม 
๒.เด็กและเยาวชนไดร้่วมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานใน
กิจกรรม 
๓.เด็กและเยาวชนไดร้ับการส่งเสรมิพัฒนาการของเด็กให้มีความ
พร้อมตามวัยท่ีเหมาะสม 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๒ โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิด
และแก้ปัญหา 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 

จากรายได้ของศูนย์ฯ 
 

เด็กได้เรยีนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตรแ์ละการทดลอง ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวยั และเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาเด็กปฐมวยั 

เด็กปฐมวัย - 
 

ครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยมากขึ้น 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์



- ๒๔ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

กลยุทธ์ที่  ๔  ด้านการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมผู้เรียน 

๔ โครงการส่งเสริมนสิัยรักการ
อ่าน(การเล่านิทาน) 

เพื่อเด็กมีพัฒนาการด้านความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค์และมีทักษะในการ
ใช้ภาษาสื่อสารได ้

 
 
 

 

เด็กปฐมวัย - 

 

เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่านมากขึน้และเด็กมีพัฒนาการในการ
พูด การเลา่เรื่องและร่วมแสดงความคิดเห็น รู้จักใช้ค าถาม คิด
ตามเหตุการณ์ และคิดแกไ้ขปัญหาได้ด ี

 
 

 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการโลกสีเขียว เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเป็นศูนย์เด็กเล็กน่า
อยู ่

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
เรียนรู ้

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๒ โครงการสวนสมุนไพร เพื่อให้เด็กเห็นความส าคัญและช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท พืช
สมุนไพร 

เด็กปฐมวัย - 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
เรียนรู ้

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการวันไหว้คร ู เพื่อให้เด็กได้แสดงความเคารพ ระลึก
ถึงบุญคุณของคร ู

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

ท าให้เด็กเล็กระดับปฐมวัยได้แสดงความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ดูแลเด็ก 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

/ กลยุทธ์ที่ ๓ …… 

……. 
 



- ๒๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชน 

กลยุทธ์ที่  ๑  การส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

 
 

๒ โครงการธรรมะเล็กจูง
เด็กเข้าวัด 

เพื่อให้เด็กประพฤติปฏิบัติธรรมตาม
หลักศาสนาและวฒันธรรม 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

เด็กประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๓ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมให้
เด็กและเพื่อให้เด็กมีคุณภาพเป็นคนดี
ของสังคม 

เด็กปฐมวัย - เด็กได้รับปลูกฝงัด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยการ
สวดมนตไ์หว้พระ แผ่เมตตาก่อนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและเพื่อให้เด็กมีคุณภาพเป็นคน
ดีของสังคม  

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

เด็กปฐมวัยได้แข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์ฯเด็ก  
ผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๒ โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อสานสัมพนัธ์ที่ดีระหวา่งบา้นกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหวา่งผูป้กครองและ
ครู 

เด็ก / ครู
ผู้ปกครอง 

จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 
 

ผู้ปกครองมีทัศคติที่ดีต่อครูผู้ดูแลเด็ก 
เด็กมีความรักความสามัคคีมีความผูกพันใน
ครอบครัว 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

/ กลยุทธ์ที ่๒ …… 

……. 
 



- ๒๖ 

 

กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมการรักถิ่นและชุมชน 

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อให้เด็กปฐมได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนและ
ประสบการณ์ตรง 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

เด็กเล็กระดับปฐมวัยเด็กปฐมไดศ้ึกษา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและประสบการณ์
ตรง 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๒ โครงการวันส าคัญ 
 วันขึ้นปีใหม ่
 วันแม่แห่งชาต ิ
 วันอาสาฬหบูชา 
 วันเข้าพรรษา 
 วันลอยกระทง 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทราบ
ถึงความส าคัญของวนัส าคัญ
ต่าง ๆและได้รับประสบการณ์
ตรง 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 
 

เด็กได้เรียนรู้และทราบถึงความส าคัญต่าง 
ๆและได้รบัประสบการณ์ตรง 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๓ โครงการแซนโฎนตา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประเพณี
แซนโฎนตาและได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

เด็กได้เรียนรู้ประเพณีแซนโฎนตาและ
ได้รับประสบการณ์ตรง 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๔ โครงการส่งเสริมสืบสาน
เอกลักษณ์ไทย 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักและหวง
แหนความเป็นไทย และ
เพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติตน 
อย่างไทยได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย 

เด็กปฐมวัย - 
 

เด็กได้รับการปลูกฝงัให้รักและหวงแหน
ความเป็นไทย และเพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติ
ตนอย่างไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

/ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ …… 

……. 
 



- ๒๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่  ๑ การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

๕ โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น(การละเลน่) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้และอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เด็กปฐมวัย - 
 

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้การบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ/
ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็ก

ปฐมวัย 

จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๒ โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อขอรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์



- ๒๘ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

๓ โครงการซักซ้อมแผนบรรเทา
และปูองกันอัคคีภัย 

เพื่อให้บุคลากรใน ศพด., ผู้ปกครอง ,
และเด็กได้มีความรู้เรื่องการปูองกันการ
เกิดอัคคีภัย การปฏิบัติตนให้ถูกวิธี 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

บุคลากรใน ศพด., ผู้ปกครอง ,และ
เด็กได้มีความรู้เรื่องการปูองกันการ
เกิดอัคคีภัย การปฏิบัติตนให้ถูกวิธี 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๔ โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ในการ
ดูแลเด็กเล็กและการดูแลตนเอง 

เด็ก / ครู
ผู้ปกครอง 

จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

ผู้ปกครองได้รับความรู้ในการดแูลเด็ก
เล็กและการดูแลตนเอง 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการจัดหาวัสดุ สื่อ
การเรียนการสอน 

เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ สื่อหรือ
กิจกรรมที่เพียงพอและ
เหมาะสมส าหรับเด็ก 

เด็กปฐมวัย จ านวน ๑๕๖,๔๐๐ บาท 
จากรัฐจัดสรรให้ 

 

เด็กเลก็ระดับปฐมวัยได้เรียนรู้ พัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ ด้าน ท าให้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๒ โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างที่ทนัสมัยและ
มีประสิทธิภาพประจ า
ส านักงานและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่มีความ
ทันสมัยและไว้ใช้ในศูนยฯ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก/
เด็กปฐมวัย 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์



- ๒๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน 

๓ โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดการเรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก/
เด็กปฐมวัย 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

ทรัพย์สินของศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้รับ
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๔ โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น
เสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ – 
จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 

เด็กปฐมวัย/ครู/
ผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

เด็กปฐมวัยได้พฒันาทางด้านร่างกาย  
อารมณ์ – จิตใจ  สังคมและสตปิัญญา 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๕ โครงการผลิตสื่อ การ
เรียนการสอนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัย/ครู/
ผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

เด็กปฐมวัยมีสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายและเหมาะสมกับวัย 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการสร้างรั้วรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิทั้ง
กับเด็ก  บุคลากร  ผู้ปกครองและ
ทรัพย์สินของศูนย ์

เด็กปฐมวัย/ครู/
ผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

เด็ก  บุคลากร  และผูป้กครองมีความ
ปลอดภัย 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

๒ ค่าติดตั้งรางน้ าฝน
ภายในอาคาร 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีราง
น้ าฝนเพื่อเก็บกักน้ าฝนไว้ใช้
อุปโภคบริโภค 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณค่า

ติดตั้งรางน้ าฝนฯ 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรางน้ าฝนเพื่อเก็บกัก
น้ าฝนไว้ใช้อุปโภคบรโิภค 

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์



- ๓๐ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน ์

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเป็นศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู ่

เด็กปฐมวัย จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
จากรายได้ของศูนยฯ์ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่ดีใน
การเรียนรู ้

ศพด.บ้านท านบ 
กองการศึกษาฯ อบต.เทนมีย ์

/ บทที่ ๕ …… 

……. 
 



- ๓๑ 

 

 
 
 
 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ   

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

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                                                                                     

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ไปสู่การ

ปฏิบัติ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  จัดท ารายงานการติดตาม 

๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯคณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหาร

บทที่ ๕ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

 



- ๓๒ 

 

ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาค

เรียนละ๑ครั้งทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า๓๐วัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ไปสู่การปฏิบัติ 

จะเริ่มต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการแล้ว

จัดการประชุมคณะกรรมการการติดตามประเมินผลฯเพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางวิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลฯ  โดยประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการและประเมินส าเร็จทุกจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาว่าเป็นไปตามเปูาหมายหรือไม่  ทั้งนี้ควรประเมินผลทั้งระบบ  กล่าวคือ  ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ผลผลิต  

ที่ได้รับและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

๕.๓ ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก แต่การติดตามประเมินผลฯในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามประเมินผลฯ  ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา / หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือให้ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา / หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศการติดตามและประเมินผลฯ  ให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 



- ๓๓ - 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก /บทที่ ๕............. 
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ค าสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
ที่     ๐๑๑  /  ๒๕๖๐ 

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

เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ  เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน

เพ่ือให้การด 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 าปีการศึกษาไปสู่

การปฎิบัติให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซี่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อหัวหน้า

สถานศึกษา  เพ่ือให้หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ  



- 36 

 

ผู้บริหารท้องถิน่และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว

กันอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑   ครั้ง  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นควร 

 

 
 
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   
สั่ง      ณ      วันที่  ๒๖  เดือน  พฤษภาคม     พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 
      
                                                       ( นางสาวกัญญาญัฐ  ชื่นชม ) 
         หัวหน้าสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 37 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

อ าเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร ์
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ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
 

........................................ 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  เพ่ือเป็นแนว

ทางการพัฒนาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแสริมประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท านบ 
 ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความ  ข้อ  ๑๖  วรรคท้ายแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาใช้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ  จึงประกาศใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
   ประกาศ      ณ      วันที่  ๒๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
        (นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นขม) 
    หัวหน้าสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
  
 
 
 


