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  แผนปฏิบัติการ เป็นแผนทีแ่สดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนา 
การส่งเสริมการเรียนการสอนที่ด าเนินการได้จริงทั้งหมดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  ในปีการศึกษาทั้ง
รายละเอียดด้านยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนางบประมาณหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงระยะเวลาการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม โดยที่มาของโครงการหรือกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการมา
จากแผนพัฒนาสี่ปี ทีผ่่านข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโอนหัก
ผลักส่งเข้าบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ หรือที่ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานอืน่ และโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนการสอนตาม
อ านาจหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ผ่านข้อบัญญัติแต่มีอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เทนมีย์  มีศักยภาพที่จะด าเนินการเองได้ตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้การจัดท าแผนปฏิบัติการยังเป็นกรอบ
ของการท าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อันจะช่วยให้การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เทนมียม์ีความชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกรอบนโยบายได้อย่างสะดวกเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์   ตระหนักดีว่าการจะพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศ 
ทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้นั้น  จ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์(Vision) เพ่ือใช้เป็นเปูาหมายให้ 
สถานศึกษามุ่งมั่นและพัฒนาด้านต่างๆ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน
ในพ้ืนที ่ จ าเป็นต้องรู้ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย  ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
เทนมีย ์ จึงได้รวบรวมข้อมูลรอบด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาความต้องการ เช่น ครู เด็ก ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่   และสามารถด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาประจ าปี   เพ่ือน ามาพัฒนางานบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย ์
 

 
 
  

 1.เพ่ือน าแผนโครงการกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ตามแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน 
 2.เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการกิจกรรม  การพัฒนาการส่งเสริมการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ได้ด าเนินการจริงทัง้หมดในปีการศึกษา 
 3.เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานรู้ระยะเวลาและขัน้ตอนเพ่ือใช้ในการวางแผนด าเนินการ 
จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที 'เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเรียนการสอนตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางที่
ก าหนดไว้ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กรวบรวมโครงการหรือกิจกรรมจากแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งท่ีใช้ 
 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 

บทท่ี ๑ 
บทน า 

/งบประมาณ..... 

ความเป็นมา  
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งบประมาณ และไม่ใช้งบประมาณทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนทั้งนี้โครงการหรือกิจกรรมอัน
สอดคล้องกบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโครงการ 
หรือกิจกรรมที่จะด าเนินการในช่วงปี การศึกษา 2559(ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2559-15 พฤษภาคม 
2560) มาบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 

 
 
 
 

 

ศักยภาพ  ปัญหา และความต้องการด้านการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  
แบ่งได้เป็นหลายด้าน  เช่น 

๑. ปัญหาด้านเด็กปฐมวัย 
๑.๑  เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงมากเกินเกณฑ์หรือต่ ากว่าเกณฑ์ 
๑.๒  เด็กไม่กล้าแสดงออก 
๑.๓  พัฒนาการเด็กล่าช้า 
๑.๔  นักเรียนไม่มีสัมมาคารวะ 
๑.๕  นักเรียนพูดจาไม่เพราะ 
๑.๖  เดก็นักเรียนสมาธิสั้น 
๑.๗  นักเรียนไม่รู้จักรอคอย 
๑.๘  นักเรียนเปิดน้ าทิ้งไว้หลังจาการใช้ 
ความต้องการ 
๑.๙  สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.๑๐ เศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑๑ เด็กรักท้องถิ่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.๑๒ เด็กรู้จักองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒. ปัญหาด้านครู 
๒.๑ ครูไม่แสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ 
๒.๒ ครูไม่สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๒.๓ อัตราส่วนครูต่อจ านวนเด็กไม่เหมาะสม 
๒.๔ ครูไม่มีทักษะในการจัดท าหลักสูตร 
๒.๕ ครูไม่ใช้แผนจัดประสบการณ์จัดการเรียนรู้ 

๓. ปัญหาด้านคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
๓.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความร่วมมือ 
 
  

 
 

ศักยภาพ  ปัญหา และความต้องการ 

/๔ปัญหาด้านอาคารสถานที่.... 
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  ๔.๑  ห้องน้ าห้องส้วมไม่พอเพียงต่อจ านวนเด็กนักเรียน 
  ๔.๒  ห้องน้ าห้องส้วมไม่เหมาะสมกับเด็ก 
  ๔.๓  ที่แปรงฟันส าหรับเด็กไม่มีที่บังแดด 
  ๔.๔  ที่ส าหรับแปรงฟนัมีไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 
  ๔.๕  น้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
  ๔.๖  ด้านหน้าอาคารมีน้ าท่วมขัง 
  ๔.๗  บริเวณศูนย์ไม่มีรั้วกั้นปูองกันความปลอดภัยของเด็ก 

๕.การพัฒนาหลักสูตร 
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ยังไม่มีความหลากหลายและ 

ตอบสนองต่อผู้เรียนได้เท่าท่ีควรการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษายังไม่มุ่งสู่คุณลักษณะของเด็กไทยอันพึงประสงค์
การจัดท าสาระของหลักสูตรท้องถิ่นไม่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรที่ผู้เรียนสะสมไว้ยังไม่
ครอบคลุมทุกรูปแบบและประเภทการศึกษาการติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรยังขาดความต่อเนื่อง 

๗.ปัญหาด้านกระบวนการเรียนรู้ 
การจัดการศึกษายังขาดการบูรณาการทั้งด้านความรู้  คุณภาพ  และกระบวน 

การเรียนรู้ตามระดับการศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังไม่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนขาดการฝึกทักษะ  กระบานการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การฝึกปฏิบัติยังมีน้อยและขาด
ความต่อเนื่อง การประสานความร่วมมือกับ  บิดา  มารดา  ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพยังมีน้อย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรและสถาบันต่าง ๆ ในท้องถิ่น  เพ่ือจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการยังน้อยการพัฒนาการเรียน  
การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รวมทั้งการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ยังมีน้อย 

 
 

 
 

“ศูนย์เด็กเล็กมีความเป็นเลิศ ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม” 

 
   
 
 

๑. คุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการเรียนการสอน 
๒. คุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียน 
๓. ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. อาคารสถานที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน 

 

 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 

พันธกิจ  (Mission) 
 

/วิสัยทัศน์....... 

/จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา....... 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือ 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
( Kpis ) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 

(Baseline 
Data) 

เปูาหมาย ( Tragets) 

ปี ๖๐-๖๓ ปี ๖๐ ปี๖๑ ป๖ี๒ 

๑. ครูมีคุณภาพ - จดัหาครูให้เหมาะสมและเพียงพอ
เพียงพอต่ออัตราส่วนเด็ก 
- พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะ
ความเป็นครู 

๒ ๔ ๒ ๔ ๔ 

๒. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม 

- ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
- ส่งเสริมผู้เรียนกล้าแสดงออก 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทัพยากร
ธรรมชาติ 
- ส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียน 

๘๐% ๑๐๐% ๘๐% ๘๕% ๑๐๐% 

๓. นักเรียนมีความ
ภูมิใจในความเป็น
ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง 
- ส่งเสริมการรักท้องถิ่น 

๗๐% ๘๕% ๗๐% ๗๐% ๘๕% 

๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง 
 

- พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
- การส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 

๘๐% ๑๐๐% ๘๐% ๘๕% ๑๐๐% 

๕.สถานศึกษามีสื่อการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพและเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา 

-จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ 
 

๘๐% ๑๐๐% ๘๐% ๙๕% ๑๐๐% 

๖.สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ที่เพียงพอต่อ
การจัดการศึกษา 

-มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัด
การศึกษา 

๘๐% ๑๐๐% ๘๐% ๙๕% ๑๐๐% 

๗.อาคารสถานที่มี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

-การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน 
-การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

๗๕% ๘๕% ๗๕% ๘๐% ๘๕% 

 
 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ( Goal) 
 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๕ ~ 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด : จัดหาครูให้เหมาะสมและเพียงพอต่ออัตราส่วนเด็ก 
๒. ขอบเขตความหมาย : 
    ๒.๑ ครู  หมายถึง  ครู ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์   
    ๒.๒ อัตราส่วนที่เหมาะสม  หมายถึง จ านวนครูต่อเด็กนักเรียน ตามหนังสือมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ก าหนด
อัตราส่วนบุคคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ครู : นักเรียน) ๑:๑๐ หากมีเศษตั้งแต่ ๕ คน ขึ้นไป ให้
เพ่ิมครูผู้ดูแลเด็กได้อีกหนึ่งคน โดยจัดการศึกษาห้องห้องละไม่เกิน ๑๐ คน หรือตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ 
๓. หน่วยวัด : แห่ง 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔   ครู ๔  คน 
๕. วิธีการค านวณ 

จ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 
๑๐ 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙   ครู ๒ คน : จ านวนเด็กนักเรียน ๔๑  
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบบันทึกรายงานจ านวนเด็กนักเรียนและบุคคลากร 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีละ ๑  ครั้ง 
 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๖ ~ 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ   
๒. ขอบเขตความหมาย : 
    ๒.๑ ครู  หมายถึง  ครู ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์   
    ๒.๒ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ หมายถึง การส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ทักษะ ละประสบการณ์
ในวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เช่นครูได้รับการอบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน เป็นต้น   
๓. หน่วยวัด : แห่ง 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ร้อยละ ๑๐๐ ของครู 
๕. วิธีการค านวณ 

จ านวนครูที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนา X  ๑๐๐ 
จ านวนครูทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙   ร้อยละ ๘๐  ของครูที่ได้รับการ   
    การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียนละ  ๒ ครั้ง 
 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๗ ~ 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด :  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 

๒. ขอบเขตความหมาย : 
    ๒.๑ ผู้เรียน หมายถึง  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  
    ๒.๒ ส่งเสริมคุณภาพ  หมายถึง  เด็กที่มีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 
 ๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ร้อยละ  ๘๕  ของเด็กนักเรียน 
๕. วิธีการค านวณ 

จ านวนเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์ X  ๑๐๐ 
จ านวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๗๐  ของเด็กนักเรียน 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบบันทึกพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียน ละ ๒  ครั้ง 
 

 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๘ ~ 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

๑. ตัวชี้วัด :  ส่งเสริมผู้เรียนกล้าแสดงออก 
๒. ขอบเขตความหมาย : 
    ๒.๑ ผู้เรียน หมายถึง  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  
    ๒.๒ กล้าแสดงออก  หมายถึง การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด  การพูด การมีความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการ 
 ๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ร้อยละ  ๘๕  ของเด็กนักเรียน 
๕. วิธีการค านวณ 

จ านวนเด็กนัดเรียนที่ผ่านการประเมิน X  ๑๐๐ 
จ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๗๐  ของเด็กนักเรียน 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กนักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียน ละ ๑  ครั้ง 
 

 
 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๙ ~ 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

๑. ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. ขอบเขตความหมาย   
    ๒.๑ การส่งเสริม  หมายถึง  การช่วยเหลือและสนับสนุนให้ดีขึ้น  
    ๒.๒ การอนุรักษ์ หมายถึง  การรักษาและดูแลไว้ใช้ประโยชน์ให้นานที่สุด 
    ๒.๔ ทรัพยากรธรรมชาติ   หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเอง เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ 
พืชผักต่างๆ เป็นต้น 
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ร้อยละ ๙๐ ของเด็กนักเรียน 
๕. วิธีการค านวณ 

จ านวนเด็กนักเรียนที่ผ่านการประเมิน X  ๑๐๐ 
จ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๘๐ เด็กนักเรียน 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบบันทึกพฤติกรรม 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 

 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๑๐ ~ 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด ส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียน 
๒. ขอบเขตความหมาย : 
๒.๑  ผู้เรียน หมายถึง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 
๒.๒ คุณธรรม หมายถึง การแสดงออกโดยการกระท าที่ดีงาม ทางกาย วาจาและจิตใจ เช่น เด็กกล้า
แสดงออก การมีสัมมาคารวะรู้จักเคารพผู้ใหญ่  พูดจาไพเราะ หลังจากดื่มน้ าหรือใช้น้ า เด็กไม่เปิดน้ าทิ้ง
ไว้ เด็กดื่มนม หรือรับประทานอาหารไม่เหลือทิ้ง เป็นต้น 
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ร้อยละ ๑๐๐ เด็กนักเรียน 
๕. วิธีการค านวณ 

จ านวนเด็กนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม X  ๑๐๐ 
จ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๘๐ ของเด็กนักเรียน 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กนักเรียน 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 

 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๑๑ ~ 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

๑. ตัวชี้วัด : ส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
๒. ขอบเขตความหมาย :  
๒.๑ การส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ 
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ปกครอง 
๕. วิธีการค านวณ 

จ านวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม X  ๑๐๐ 
จ านวนผู้ปกครองทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ปกครองที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๑๒ ~ 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

๑. ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการรักท้องถิ่น 
๒. ขอบเขตความหมาย : 
๒.๑ ท้องถิ่น   
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ปกครอง 
๕. วิธีการค านวณ 

จ านวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม X  ๑๐๐ 
จ านวนผู้ปกครองทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ปกครองที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีละ ๒  ครั้ง 
 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๑๓ ~ 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด : พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. ขอบเขตความหมาย : 
๒.๑ สถานศึกษา  หมายถึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 
๒.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา  หมายถึง ตัวแทนของชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งมาให้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีจ านวนคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๙คน แต่ไม่
เกิน ๑๕ คน ประกอบไปด้วย ๑.ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนด้านการศึกษา ๒.ผู้แทนศาสนสถาน ๓.ผู้แทนจาก
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔.ผู้แทนชุมชน ๖.ผู้แทนผู้ปกครอง ๗.ผู้แทนส านัก/กอง /
ส่วน การศึกษา ๘.ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๙.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ร้อยละ ๘๕ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๕. วิธีการค านวณ 

จ านวนคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม X ๑๐๐ 
จ านวนคณะกรมการทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๗๕  ของคณะกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบบันทึกการประชุม 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียนละ ๒  ครั้ง 
 
 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๑๔ ~ 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด : ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
๒. ขอบเขตความหมาย  
๒.๒ ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกภาคส่วนได้แก่ ครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและศาสนสถาน สามารถมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์ฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หลายกิจกรรม เช่น ๑.ร่วมระดมสรรพและทรัพยากร ๒.ร่วม
คิด ร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติเพ่ือพัฒนาศูนย์ฯ ๓.ร่วมตรวจสอบ ร่วมปนะเมินศูนย์ฯและแก้ไขเป็นต้น 
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ร้อยละ ๘๕ ของผู้มีส่วนร่วม 
๕. วิธีการค านวณ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด X  ๑๐๐ 
จ านวนผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๗๕  ของผู้กรอกแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง การมีส่วน
ร่วมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้านต่างๆ ของผู้ปกครองและชุมชน 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 
 
 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๑๕ ~ 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด : จัดหาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
๒. ขอบเขตความหมาย : 
๒.๑  สื่อการเรียนการสอน  หมายถึง  สื่อนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ สื่อเป็นตัวกลางน าความรู้
จากผู้สอนสู่เด็ก ท าให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจาก
นามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมเข้าใจง่าย เกิดการเรียนรู้เร็วขึ้นสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
๒.๒  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งที่บ้าน ศูนย์ฯ ชุมชน เป็นต้น 
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 
๕. วิธีการค านวณ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง X  ๑๐๐ 
จ านวนผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๗๕  ของผู้กรอกแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบสรุปความพึงพอใจ 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 
 

 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๑๖ ~ 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด:  มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
๒. ขอบเขตความหมาย : 
๒.๑ : แหล่งเรียนรู้  หมายถึง แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งที่บ้าน ศูนย์ฯ ชุมชน เช่น การ
จัดบรรยากาศหรือ การจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารเรียน ที่ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น มุมเครื่องเล่นกิจกรรมทางกายเครื่องเล่นสนาม  การจัด
บรรยากาศในห้องเรียนจัดมุมประสบการต่างๆ เช่น มุมครัว มุมนิทาน มุมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
๒.๑ : เพียงพอ หมายถึง ความเหมาะสม ความพอดีกับจ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด  
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ร้อยละ ๘๕ ของเด็กปฐมวัย 
๕. วิธีการค านวณ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด X  ๑๐๐ 
จ านวนผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๗๕  ของผู้กรอกแบสอบถาม
ทั้งหมด 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบสรุปความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ ด้านที่ ๑ ข้อ ๕ มีเครื่องเล่นสนาม/ของเล่น/สื่อ มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 
 

 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๑๗ ~ 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด : การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน 
๒. ขอบเขตความหมาย : 
๒.๑ การพัฒนา หมายถึง การส่งเสริม 
๒.๒ มาตรฐานอาคารเรียน  เช่น โครงสร้างอาคารเรียน จ านวนชั้นอาคาร ทางเข้าออกอาคาร ประตู 
หน้าต่าง บันไดมั่นคง แข็งแรงปลอดภัยได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด พ้ืนที่ใช้สอยภายใน สะอาด
ปลอดภัยและเพียงพอเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์  
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ร้อยละ ๘๕ ผู้กรอบแบบสอบถามท้ังหมด 
๕. วิธีการค านวณ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด X  ๑๐๐ 
จ านวนผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๗๕ ของผู้กรอกแบบสอบถาม
ทัง้หมดระดับมากท่ีสุดด้านอาคารสถานที่  
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบสอบถามความพึงพอใจของผุ้ปกครองด้านอาคาร
สถานทีมีความเหมาะสม 
๘. ความถี่ในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 
 

 

/รายละเอียดตัวชี้วัด....... 



~ ๑๘ ~ 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด : การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
๒. ขอบเขตความหมาย :  
๒.๑ การการส่งเสริม หมายถึง  เกื้อกูล ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ดีขึ้น 
๒.๒ การรักษาสิ่งแวดล้อม หมายถึง    การดูแลอาคารสถานที่ต่างๆ รวมทั้งบริบทภายในและ
ภายนอกอาคาร การจัดสภาพแวดล้อมปลอดภัยให้สะอาดและร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ภายในอาคาร
ควรมีแสงสว่างจากธรรมชาติสม่ าเสมอทั่วห้อง ภายนอกอาคาควรมีรั้วกั้นบริเวณเพ่ือความปลอดภัย
ของเด็กๆ 
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เปูาหมาย/เกณฑ์ ( ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ร้อยละ ๘๕ ของผู้กรอกแบบสอบถามท้ังหมด 
๕. วิธีการค านวณ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด X  ๑๐๐ 
จ านวนผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : .ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ร้อยละ  ๗๕  ของผู้กรอกแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๘. ความถ่ีในการเก็บรวมรวมข้อมูล/ รายงาน : ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 
 

 

/บทที่ ๒ ผลการจัดการศึกษา....... 



~ ๑๙ ~ 
 

  

 
 

  

 
 

 

 ในปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย ์จะมุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้มีร่างกายเจริญเติบโตมีสุขนิสัย และสุขภาพจิตที่ดี   โดยยึดการท างานแบบมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วนได้วางกรอบการท างานด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัย มีความพร้อมและมีการพัฒนาทั้งร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัย เต็มศักยภาพ 
   ๑.๑ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา 
 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

๒.โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

๘๐ % ๘๐ % ๘๐ % ๘๐ %  

๓.โครงการวันไหว้ครู ๙๐ % ๙๐ % ๙๐ % ๙๐ %  

๔.โครงการวันขึ้นปีใหม่ ๘๐ % ๘๐ % ๘๐ % ๘๐ %  

๕.โครงการผักสวนครัวรั้ว
กินได้ 

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %  

๖.โครงการวันแม่แห่งชาติ ๙๐ % ๙๐ % ๙๐ % ๙๐ %  

๗.โครงการร้อยมาลัยกับ
ถางมะพร้าว 

๙๐ % ๙๐ % ๙๐ % ๙๐ %  

 
๑.๒ แนวทางการพัฒนา การจัดให้มีสื่อ ด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการจัดหาวัสดุ สื่อ
การเรียนการสอน 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

๒.โครงการมหัศจรรย์สื่อ
สร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๙๐ % ๙๐ % ๙๐ % ๙๐ %  

 
 

บทท่ี ๒ 

ผลการจัดการศึกษาในงบประมาณที่ผ่านมา 

/๑.๓ แนวทางการพัฒนา...... 



~ ๒๐ ~ 
 

  

๑.๓ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการพัฒนา
บุคลากร 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

 
๑.๔ แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย  

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.ค่าสาธารณูปโภค เช่น
ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟูา 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

 
     

            ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุน สถาบันครอบครัว 
          ๒.๑ แนวทางการพัฒนา การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ 

รณรงค์ให้พ่อ แม่ ตระหนักถึงความส าคัญและสนับสนุนบุตรหลานก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนา 
โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการประชุมคณะ
กรรมการฯ/ผู้ปกครอง 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

๒.โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  
๓.โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ 

๗๐ % ๗๐ % ๗๐ % ๗๐ %  

 

     ๓. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
        ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
    

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

 
 
 /๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา...... 



~ ๒๑ ~ 
 

  

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 
         ๔.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและ และสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการติดตั้งมุ้งลวด
เหล็กดัด 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๘๐%  

๒.โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

 
     ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

โครงการ /กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการศึกษาแหล่ง 
เรียนรู้ในชุมชน 

๑๐๐% 
 

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %  

 

        ๔.๓ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
โครงการ /กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการธรรมะเล็กจูง 
มือเด็กเข้าวัด 

๑๐๐% 
 

๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %  

 

        ๔.๔ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการ /กิจกรรม วัตถปุระสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการแซนโฏนตา ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  
 

         ๔.๕ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการวิจัยในชั้นเรียน ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

 

 

    /๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา..... 



~ ๒๒ ~ 
 

  

     ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบัน สังคมอ่ืนให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

         ๕.๑ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษา และเพ่ือการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
อย่างทั่วถึง 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการจัดตั้งคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

 
     ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

                   ๖.๑ แนวทางการส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

โครงการ /กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการควบคุม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

๑๐๐% ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %  

๒.โครงการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%  

 
     ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

                  ๗.๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและครอบคลุม 

โครงการ /กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

 

๑.โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐๐% ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %  

 
 
 
  
 

   / ซึ่งจากการด าเนินงาน.... 
 



~ ๒๓ ~ 
 

  

ซึ่งจากการด าเนินงานตามแผนต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่งซึ่งอยู่
ในระดับค่อนข้างท่ีดีขึ้นและจากการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กจากองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ที่
ผ่านการประเมินดังนี้ 

๑. ผลการประเมินด้านผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เหมาะสมตามวัยและ
ศักยภาพ อยู่ในระดับดีผู้เรียนสุขภาพแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใสเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
สามารถอยู่ร่วมกับสังคม ได้อย่างมีความสุข 

๒. ผลการประเมินด้านผู้สอน ครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติการสอนด้วยความเอ้ืออาทร มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครูมีเจตคติต่อการสอน มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ได้รับการอบรมพัฒนาด้านการจัดการการเรียน
สอนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ พยายามที่จะปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา....... 



~ ๒๔ ~ 
 

  

 
 
 
 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑.ยุทธศาสตร์จัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้เด็ก
ปฐมวัย มีความพร้อมและ
มีการพัฒนาทั้งร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา    ให้เหมาะสม
กับวัย เต็มศักยภาพ 

แนวทางท่ี ๑ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา 
แนวทางท่ี ๒ แนวทางการพัฒนา จัดให้มีสื่อ ด้านต่างๆ 
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
แนวทางท่ี ๓ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร          
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

แนวทางท่ี ๔ แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย  

กองการศึกษา ฯ อบต.เทนมีย์ 
ศพด. บ้านเทนมีย์ 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริม
สนับสนุน สถาบัน
ครอบครัว 

แนวทางท่ี ๑ แนวทางการพัฒนา การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงดูเด็ก แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ 
รณรงค์ให้พ่อ แม่ ตระหนักถึงความส าคัญและสนับสนุน
บุตรหลานก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนา 

กองการศึกษา ฯ อบต.เทนมีย์ 
ศพด. บ้านเทนมีย์ 

๓. ยุทธศาสตร์ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางท่ี ๓ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กองการศึกษา ฯ อบต.เทนมีย์  
ศพด. บ้านเทนมีย์ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา   
และวัฒนาธรรม 
 

แนวทางท่ี ๑  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และ 
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางท่ี ๒ แนวทางการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
แนวทางท่ี ๓ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
แนวทางท่ี ๔ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการ 
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี ๕ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา ฯ อบต.เทนมีย์  
ศพด. บ้านเทนมีย์ 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา

(Strategy) 
 

บทท่ี ๓ 

/ยุทธศาสตร์...... 



~ ๒๕ ~ 
 

  

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์กรชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และ
สถาบัน สังคมอ่ืนให้มีส่วน
ร่วมจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

แนวทางท่ี ๑ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนร่วม
จัดการศึกษา และเพ่ือการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
อย่างทั่วถึง 

 

กองการศึกษา ฯ อบต.เทนมีย์  
ศพด. บ้านเทนมีย์ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 
 

แนวทางท่ี ๑ แนวทางการส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 

กองการศึกษา ฯ อบต.เทนมีย์  
ศพด. บ้านเทนมีย์ 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 
 
 

แนวทางท่ี ๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารประชาชนให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและครอบคลุม 

กองการศึกษา ฯ อบต.เทนมีย์  
ศพด. บ้านเทนมีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/บทที่ ๔ บัญชีโครงการ...... 



~ ๒๖ ~ 
 

  

 
 
 
 

             ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กมีโครงการ/ กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพครู 
  ๑.๑ การจัดหาครูให้เหมาะสมและเพียงพอเพียงพอต่ออัตราส่วนเด็ก 
  ๑.๒ การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
๑ 
๔ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

๑๙,๐๐๐ 
 

รวม ๕ ๑๖๙,๐๐๐ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๑. แนวทางการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
  ๒.๒ แนวทางการส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
  ๒.๓ แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๒.๔ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียน 

 
๙ 
๕ 
๒ 
๓ 
 

 
๔๓๖,๙๒๐ 

๑๐,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

รวม ๑๙ ๔๕๓,๔๒๐ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น 
  ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
  ๓.๒ แนวทางการส่งเสริมการรักท้องถิ่น 

 
๔ 
๖ 

 
๑๓,๐๐๐ 
๒๗,๕๐๐ 

รวม ๑๐ ๔๐,๕๐๐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
  ๔.๑ แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  ๔.๒ แนวการส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 

 
๑ 
 

๓ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
รวม ๔ ๒๗,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่เรียนรู้ 
   ๕.๑ แนวทางการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  และแหล่งเรียนรู้ 
 

 
๔ 

 
๒๐๕,๑๐๐ 

รวม ๔ ๒๐๕,๑๐๐ 
 
 

บัญชี โครงการ / กิจกรรม 
 

บทท่ี ๔ 

/ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา...... 



~ ๒๗ ~ 
 

  

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
   ๖.๑ การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน 
   ๖.๒ การส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 
๔ 
๒ 

 
๑๖๕,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ๑๘๕,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๘ ๑,๐๘๐,๐๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.๒  รายละเอียดโครงการ



~ ๒๘ ~ 
 

  

 
๔.๒  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาคุณภาพคร ู
แนวทางท่ี ๑ แนวทางพัฒนาการจัดหาครูให้เหมาะสมและเพียงพอเพียงพอต่ออัตราส่วนเด็ก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการจัดหาครู ๑. เพ่ือให้อัตราส่วนของครูต่อจ านวน
เด็กมีความเหมาะสมตามมาตรฐานขั้น
พัฒนา 
๒.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

เด็กปฐมวัย ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑.อัตรส่วนครูและเด็กมีความเหมาะสม 
๒.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ

วัฒนธรรมอบต.
เทนมยี์ 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๑...... 



~ ๒๙ ~ 
 

  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู 
  แนวทางท่ี ๒ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 

 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
และแหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการส่งเสริม
บุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

๑. เพ่ือจัดส่งบุคลากรในกองการศึกษา
เข้ารับการอบรมภายในและภายนอก
หน่วยงาน  

คร ู ๔,๐๐๐ บุคลากรการศึกษาได้รับความรู้และพัฒนา
เพ่ิมข้ึน 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๒ โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 

เพ่ือให้บุคลากรในกองการศึกษา 
มีความรู้ความสามารถเพ่ิมพูนมาก

ยิ่งขึ้น 

คร ู ๔,๐๐๐ 
 

บุคลากรทางการศึกษามีความรู้และ
ความสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๓ โครงการทัศนะศึกษา 
เพ่ือการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถมากข้ึน 

คร ู ๑๐,๐๐๐ 
 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถมาขึ้นและน า
ความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอน 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๔ โครงการนิเทศภายใน
ชั้นเรียน 

เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนองอย่าง
ต่อเนื่อง 

คร ู ๑,๐๐๐ 
 

๑.ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศทุก
คน 

๒.ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนมี
ประสิทธิภาพในการจัดประสบการณ์ให้แก่

เด็กนักเรียน 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๒...... 



~ ๓๐ ~ 
 

  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
  แนวทางท่ี ๑ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก 

๑. เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการของเด็กให้มีความเหมาะสม 
๒.เพ่ือจัดอาหารกลางวันให้เด็กมี
โภชนาการอาหารครบ ๕ หมู่กับเด็ก 
 

เด็กปฐมวัย ๒๕๙,๗๐๐ 
 

๑.อัตรส่วนครูและเด็กมีความเหมาะสม 
๒.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

อบต.เทนมีย์ 

๒ โครงการอาหารเสริม
นม 

เพ่ือส่งเสริมโภชนาการให้เด็กในระดับ
ที่ดีข้ึน 
 

เด็กปฐมวัย ๑๑๘,๗๒๐ 
 

ท าให้เด็กมีโภชนาการ และพัฒนาการที่ดีขึ้น ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๓ โครงการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้บริโภคผักสวน
ครัวที่ปลอดสารพิษ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
พืชผักสวนครัว 

๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักพืชผักสวนครัว
มากขึ้น 

เด็กปฐมวัย ๕๐๐ 
 

๑. นักเรียนได้บริโภคผักสวนครัวที่ปลอด
สารพิษ 

 ๒. นักเรียนเห็นความส าคัญของพืชผักสวน
ครัว 

๓. นักเรียนรู้จักพืชผักสวนครัวมากขึ้น 
 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๔ โครงการวิจัยในชัน
เรียน 

เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ในชั้นเรียน และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เด็กปฐมวัย ๑๐,๐๐๐ 
 

สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของเด็กปฐมวัยได ้และพัฒนาการ

เรียน 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

/๕ โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ า
...... 



~ ๓๑ ~ 
 

  

การสอนอย่างมีคุณภาพ 

๕ โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้ า 

เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพท่ีดี 
ได้บริโภคน้ าสะอาดถูกหลักอนามัย 

เด็กปฐมวัย ๑๕,๐๐๐ 
 

เด็กมีสุขภาพที่ดี 
มีน้ าบริโภคที่มีคุณภาพ 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๖ โครงการส่งเสริมช่อง
ปากในเด็กเล็กและเด็ก
วัยก่อนเรียน 

๑.เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก 
๒.เพ่ือให้ผู้ปกครอง มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่าง
ถูกวิธี 

เด็กปฐมวัย ๑๕,๐๐๐ 
 

๑.เด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก มีฟันผุลดลง 
๒.ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 
 
 

๗ โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
การศึกษาปฐมวัย(กิน 
กอด เล่น เล่า 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองและผู้ดูแล
เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูให้
ความรักความอบอุ่นและการดูแลเอา
ใจใส่ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา 
๒.เพ่ือให้ครู ผู้ปกครองและเด็กได้
ร่วมมือและท ากิจกรรมร่วมกัน 

เด็กปฐมวัย/ครู/
ผู้ปกครอง 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑.ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่น
และการดูแลเอาใจใส่ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี 
ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา 
๒. ครูผู้ปกครองและเด็กได้ร่วมมือและท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 
 

๘ โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก
ปฐมให้แข็งแรงและปลอดภัยจากโรค

ต่างๆ 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ 
 

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย
จากโรคต่าง 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 
 
 

๙ โครงการลูกเสือจูเนียร์ ๑.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญญา
และการอยู่ร่วมกัน 
๒.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ 

เด็กปฐมวัย ๑,๐๐๐ 
 

๑.ลูกเสือจูเนียร์มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี
สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 
๒.ลูกเสือจูเนียร์มีพัฒนาการและความพร้อม
ด้านร่างกาย 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 
 



~ ๓๒ ~ 
 

  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

 แนวทางท่ี ๒. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมผู้เรียนให้กล้าแสดงออก 

๓.เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านภาษา 
๔.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
และแหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และกระตุ้นให้เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก 

เด็กปฐมวัย ๑,๕๐๐ 
 

๑.เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกเหมาะสมตามวัย 
๒.เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญ
ของตนเองรู้จักหน้าที่และมีคุณธรรม 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๒ โครงการหนูน้อย
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กท้ัง
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ

สติปัญญา 

เด็กปฐมวัย - 
 

เด็กได้รับพัฒนาการ ทั้งร่างกาย อารมณ์ขจิต
ใจ สังคมและสติปัญญา 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๓ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 

เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา

กับชุมชน 

เด็กปฐมวัย 
/ผู้ปกครอง 

๕,๐๐๐ 
 

เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาไปในทางท่ีดี ศพด.บ้านทนมีย์ 

๔ โครงการส่งเสริมการ
รักการอ่าน       (เล่า
นิทาน) 

๑.เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๒.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ 
๓.เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านภาษา 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ 
 

๑.เด็กนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 
๒.เด็กนักเรียนมีพัฒนาการในการพูด การเล่า
เรื่องราวและแสดงความคิดเห็น รู้จักใช้
ค าถามคิดตามเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาได้ดี 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๒...... 



~ ๓๓ ~ 
 

  

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 แนวทางท่ี ๓ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

๔.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

 
๕ โครงการจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานของเด็ก
เล็ก 

๑.เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถน า
ความรู้ความสามารถมาแสดงผลงาน
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ 
๒.เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสน าความรู้ใน
ห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติจริง 
๓.เพ่ือให้นักเรียนสามารถเห็น
ความส าคัญของผลงาน ของตนเอง
และผู้อ่ืน 
 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ 
 

๑.เด็กนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 
๒.ครูและนักเรียนน าผลผลิต,ผลงานจัดแสดง 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
และแหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการสวนสมุนไพร 
 

เพ่ือให้เด็กเห็นความส าคัญและ 
ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเภทพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าไว้ 

เดก็ปฐมวัย ๑,๐๐๐ 
 

๑.เด็กเห็นความส าคัญของพืชสมุนไพรที่
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๒.เด็กรู้จักวิธีการดูแลและรักษาพืชสมุนไพร 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 



~ ๓๔ ~ 
 

  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

 แนวทางท่ี ๔ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียน 

 
 
 
 
 

๒ โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ 
 

ท าให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้ ศพด.บ้านเทนมีย์ 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
และแหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการวันไหว้ครู ๑.เพ่ือให้นักเรียนแสดงความเคารพ
ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
๒.เพ่อให้นักเรียนแสดงในทางที่ถูกที่
ควรในโอกาสที่เหมาะสม 

เด็กปฐมวัย - 
 

เด็กปฐมวัยได้แสดงความเคารพ ความกตัญญู
กตเวทีต่อครู 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๒ โครงการธรรมมะเล็ก
จูงเด็กเข้าวัด 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา 
และวัฒนธรรม 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ 
 

เด็กประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๓ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม
และค่านิยมม่ีพึงประสงค์ให้กับเด็ก

ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัย ๑,๐๐๐ 
 

เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ
ค่านิยมม่ีพึงประสงค์ 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๒...... 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางท่ี ๑..........  
๓...... 



~ ๓๕ ~ 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น  
แนวทางท่ี ๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
และแหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการแข่งกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัย/ครู/
ผู้ปกครอง 

๑๐,๐๐๐ 
 

เด็กปฐมวัยได้แข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์ฯ 
เด็ก/ผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๒ โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

เพ่ือวางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
ร่วมกันให้มีคุณภาพ 

เด็กปฐมวัย ๑,๐๐๐ 
 

เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๓ โครงการครอบครัว
ครอบครัวสัมพันธ์ 

เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ท ากิจ
กรรรมร่วมกัน 

เด็กปฐมวัย ๑,๐๐๐ 
 

เด็กและผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๔ โครงการเยี่ยมบ้าน ๑.เพ่ือให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเทน
มีย ์ได้พบปะกับผู้ปกครอง 
 ๒. เพ่ือให้ครูได้เห็นสภาพความ
เป็นอยู่ของเด็กและผู้ปกครอง  
๓. เพ่ือให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนาเด็กไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

เด็กปฐมวัย/ครู/
ผู้ปกครอง 

๑,๐๐๐ 
 

๑.ครูศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเทนมีย์ ได้พบปะ
กับผู้ปกครอง 
 ๒. ครูได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก
และผู้ปกครอง  
๓. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ร่วมกัน
พัฒนาเด็กไปในทิศทางเดียวกัน  

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางท่ี ๒...... 



~ ๓๖ ~ 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
 แนวทางท่ี ๒  แนวทางการส่งเสริมการรักท้องถิ่น    

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
และแหล่งท่ีมา

ของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน และได้รับประสบการณ์ตรง 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ 
 

เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิด
การเรียนรู้เร็วและเข้าใจง่ายขึ้น 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๒ โครงการวันส าคัญต่างๆ 
 
-วันขึ้นปีใหม่ 
  กิจกรรมห่อของขวัญ     
  แลกเปลี่ยนกัน 
-วันแม่ 
   กิจกรรมร้อยมาลัย   
   กับถางมะพร้าว 
-วันอาสาฬหบูชา 
-วันเข้าพรรษา 
-วันออกพรรษา 

เพ่ือให้เด็กและผู้ปกครองท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

 
 

เด็กปฐมวัย/ครู/
ผู้ปกครอง 

 
 
- 
 

๑,๕๐๐ 
 
 
 
- 
- 
- 

เด็กและผู้ปกครองได้ท ากิจกรรม
รวมกัน 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๓ โครงการประเพณีแซนโฎนตา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
ประเพณี และพิธีกรรมแซนโฏนตา 

 

เด็กปฐมวัย ๓,๐๐๐ 
 

เด็กรู้และเข้าใจประเพณีและ
พิธีกรรมแซนโฏนตา 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๔ โครงการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(บายศรีสู่ขวัญ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และ
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เด็กปฐมวัย ๓,๐๐๐ 
 

เด็กได้เรียนรู้ ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

บายศรีสู่ขวัญ 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

/๕. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น..... 



~ ๓๗ ~ 
 

  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนรวม และสนับสนุนทุกภาคส่วน 
แนวทางท่ี ๑ แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ขนมไทย) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย 
ได้เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กปฐมวัย ๓,๐๐๐ 
 

เด็กได้เรียนรู้และรู้จักวิธีการท า
ขนมไทยท้องถิ่นของตนเอง 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๖ โครงการสืบสานเอกลักษณ์ไทย เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 
 

เด็กปฐมวัย ๑๕,๐๐๐ 
 

เด็กนักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งท่ีมา

ของงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพ่ือให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ 
 

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๔...... 



~ ๓๘ ~ 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนรวม และสนับสนุนทุกภาคส่วน 
แนวทางท่ี ๒ แนวทางการส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
และแหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการควบคุม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เด็กปฐมวัย ๑๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๒ โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือ
ขอรับประกันภายนอก 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เด็กปฐมวัย ๑๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๓ โครงการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เด็กปฐมวัย ๕,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๕...... 



~ ๓๙ ~ 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความพร้อมของสื่อการเรียนกรสอน และแหล่งเรียนรู้ 
แนวทางท่ี ๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

 
งบประมาณ 

และแหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการจัดหาวัสดุ สื่อ
การเรียนการสอน 

เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ สื่อหรือกิจกรรมที่
พียงพอและเหมาะสมกับเด็ก 

เด็กปฐมวัย ๙๐,๑๐๐ 
 

เด็กเล็กปฐมวัยได้รับพัฒนาการครบทั้ง 
๔ ด้าน 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๒ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่มี
ความทันสมัย 

เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างที่มีความทันสมัยและไว้ใช้ใน
ศูนย์ฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เด็กปฐมวัย/ครู ๑๐,๐๐๐ 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๓ โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น
เสริมพัฒนาการเด็ก 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน 
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 

เด็กปฐมวัย ๑๐๐,๐๐๐ 
 

ท าให้เด็กมีสภาพแวดล้อมและสื่อที่มี
คุณภาพในการเรียนรู้ 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๔ โครงการผลิตสื่อวัสดุการ
เรียนการสอน 

๑.ครูมีความรู้ความสารถ ในด้านการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสม
และกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ 
ต่อการเรียนมากขึ้น 

เด็กปฐมวัย/ครู ๕,๐๐๐ 
 

เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และเข้าใจใน
เนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการ

สอนไดด้ีขึ้น 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 



~ ๔๐ ~ 
 

  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี ๑ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี ๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

 
งบประมาณ 

และแหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เด็กปฐมวัย/ครู ๑๐,๐๐๐ 
 

เด็กเล็กปฐมวัยได้รับพัฒนาการครบ
ทั้ง ๔ ด้าน 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๒ โครงการสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือปูองกันความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ทั้งกับเด็กนักเรียน ครู/
ผู้ปกครองและทรัพย์สินของศูนย์ฯ 

เด็กปฐมวัย/ครู/
ผู้ปกครอง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เด็ก/ครู/และผู้ปกครองมีความ
ปลอดภัย 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๓ โครงการสร้างหลังคาบัง
แดดที่แปรงฟันส าหรับเด็ก 

เพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพของ
เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัย ๕๐,๐๐๐ 
 

เด็กปฐมวัยมีสถานที่ส าหรับแปรงฟัน
ที่ปลอดภัยและเพียงพอ 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๔ โครงการติดตั้งรางน้ าฝน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรางน้ าฝน เพ่ือสนับสนุน
ประมาณการจัดตั้ง 

๕,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กมีรางน้ าฝนฝนเพ่ือกัก
เก็บน้ าไว้ใช้อุปโภคและบริโภค

เพียงพอ 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๖ แนวทางท่ี ๑...... 

/ยุทธศาสตร์ที่  ๖ แนวทางท่ี ๒...... 



~ ๔๑ ~ 
 

  

 
 
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑.เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีมี
สภาพแวดล้อม สิ่งต่างๆรอบตัว ที่
เหมาะสม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
๒.เพ่ือให้ผู้ปกครอง  เด็กนักเรียน  มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในการพัฒนาศูนย์ฯ ของ
ตนเอง 

เด็กปฐมวัย ๑๕,๐๐๐ 
 

๑.ศูนย์ฯ มีสภาพแวดล้อม สิ่งต่างๆ
รอบตัว ที่เหมาะสม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
๒.ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนรวมทั้งครู
ได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
ร่วมกัน 
 

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

๒ โครงการซักซ้อมแผน
บรรเทาและปูองกันอัคคีภัย 

๑ เพ่ือให้ครู  ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกิด
อัคคีภัย และรู้จักวิธีปูองกันมิให้เกิด
อัคคีภัยได้ 
 ๒.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่ครู 
ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนให้เกิด
ความรู้ ความช านาญ เกิดความ
ตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างปลอดภัย  

เด็กปฐมวัย/
ผู้ปกครอง/ครู 

๕,๐๐๐ 
 

๑ ครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และรู้จัก
วิธีปูองกันมิให้เกิดอัคคีภัยได้ 
 ๒.คร/ู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนเกิด
ความรู้ ความช านาญ เกิดความตระหนัก
ในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างปลอดภัย  

ศพด.บ้านเทนมีย์ 

/บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล.... 





~ 43 ~ 
 

  

 
            
 

การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 ๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ 
 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  ที่  ๑  / ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในคราวการประชุมครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 

๑. นายประถม    วรรณตรง    ประธานกรรมการ ศพด.บ้านเทนมีย์    ประธานกรรมการ 
๒. นายสันติ   ประดับ   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์    กรรมการ 
๓. นายสุเค็ญ   เวลาเกิด         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   กรรมการ 
๓. นางน้ าอ้อย  เสกกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   กรรมการ 
๔. นายสมคิด มะลิซ้อน    ผอ.โรงเรียนบ้านเทนมีย์                กรรมการ 
๕. นางวารุณี  เพลินสุข         ผู้ปกครองเด็กเล็ก         กรรมการ 
๖. นางชลธิชา     สมานโสร์      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑       กรรมการ 
๗. นางขวัญใจ  เกษรนวล     ผู้ปกครองเด็กเล็ก       กรรมการ  
๑๐. นายสนธยา   ศรีมาลา       คณะกรรมการ ศพด.บ้านเทนมีย์                 กรรมการ 
๑๑.นางกรรณิการ์   มูลทอง     คณะกรรมการ ศพด.บ้านเทนมีย์      กรรมการ 
๑๒. นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม  หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ       กรรมการ 
๑๓. นางมะลิ    สุดชา    คร ู             กรรมการ 
๑๔. นางพรรณี    สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา             กรรมการ/เลขานุการ 
๑๕. นางกุลวิมล       แย้มศรี   คร ู          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

      ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ไปสู่การปฏิบัติ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  จัดท ารายงานการติดตามแบบ 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจีปี

การศึกษา ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา/ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ภาค
เรียนละ๑ ครั้งทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ๕.๒. วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ น าไปสู่การปฏิบัติ 

จะเริ่มต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ องค์การบริหารออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติแล้วจัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลฯเพื่อร่วมกัน พิจารณาก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลฯโดยประเมินผลส าเร็จเป็นราย
โครงการและประเมินส าเร็จทุกจุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด หรือไม่ทั้งนี้ควร

บทท่ี ๕ 

การติดตามและประเมินผล 
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ประเมินผลทั้งระบบกล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ผลผลิตที่ได้รับและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึน้ ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๕.๓ ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปสู่
การปฏิบัติ 

ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ  
ประจ าการศึกษา ประจ าการศึกษา ๒๕๒๕๖๐๖๐  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  
องค์กาองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์รบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  

อ าเภอเมืองสุรินทร์  อ าเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร ์
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ค าน า 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  
สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ได้ใช้เป็นยุทธศาสตร์  แนวทาง     
ในการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  และเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็บ้านเทนมีย์ โดยใช้แนวทางการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ 
(Rsults  Based Mangement) โดยการจัดท าแผนในครั้งนี้ได้น าไปเสนอกับผู้ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 

 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้ประกอบด้วยการศึกษาความเป็นมา  
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision ) พันธกิจ (Mission) จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาและตัวชี้วัด ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  ยุทธศาสตร์แนวทางของการพัฒนา และรายละเอียดโครงการ
กิจกรรม 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน  ให้
ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุนงบประมาณ และร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์นี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

   

 

 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

......................................... 

  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา        
พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้เป็นกรอบด าเนินงานและช่วยให้ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน                  
มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและควบคุมในการด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จึงประกาศใช้
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ    วันที่  ๙   เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

( นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม ) 
หวัหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านเทนมีย์ 
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สารบัญ 

 
เรื่อง           หน้า 

บทที่ ๑ บทน า          ๑  

 ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการ       ๒ 

 วิสัยทัศน ์ (Vision)        ๓ 

 พันธกิจ  (Mission)        ๓ 

 จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา       ๔  

 รายละเอียดตัวชีว้ัด                 ๕-๑๘ 

บทที่ ๒ ผลการจัดการศึกษาในงบประมาณท่ีผ่านมา              ๑๙ 

บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์                         ๒๔ 

บทที่ ๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม        ๒๖ 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม       ๒๘-๔๑ 

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการ    ๔๒ 

 ประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ      

 

ภาคผนวก 

 ค าสั่ง 

 บันทึกการประชุม 

 การประเมนิคุณภาพของแผน 
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ของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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ค าน า 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดกกเลกกบ้าน

เทนมีย์  สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ได้ใช้เป็น

ยุทธศาสตร์  แนวทาง     ในการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ขององค์การบริหารส่วนต าบล

เทนมีย์  และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเดกกเลกบ้านเทนมีย์ โดยใช้แนวทางการ

บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ (Rsults  Based Mangement) โดยการจัดท าแผนในครั้งนี้ได้

น าไปเสนอกับผูป้กครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเดกกเลกกบ้านเทนมยี์ 

 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้ประกอบด้วยการศึกษาความ

เป็นมา  ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision ) พันธกิจ (Mission) 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาและตัวชี้วัด ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  ยุทธศาสตร์แนวทางของการพัฒนา 

และรายละเอียดโครงการกิจกรรม 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเดกกเลกกบ้านเทนมีย์ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การ

สนับสนุน  ให้ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุนงบประมาณ และร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ของ       ศูนย์พัฒนาเดกกเลกกบ้านเทนมีย์ จนส าเรกจลุล่วงไปด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ

การประจ าปีการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเดกกเลกกบ้านเทนมีย์นี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

อย่างแท้จริง  
   

 

 

       ศูนย์พัฒนาเดกกเลกกบ้านเทนมีย์ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมยี์ 
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ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

......................................... 

  ด้วยศูนย์พัฒนาเดกกเลกกบ้านเทนมีย์  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา        

พ.ศ. ๒๕๕๙  เสรกจสิ้นตามเวลาที่ก าหนด และได้รับความเหกนชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเดกก

เลกกบ้านเทนมยี์  ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๓  เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้วนัน้ 

  ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเดกกเลกกบ้านเทนมีย์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๙  ของศูนย์พัฒนาเดกกเลกกบ้านเทนมีย์ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เดกกเลกก บ้านเทนมยี์ ต่อไป               

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ    วันที่  ๑๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม ) 

หัวหนา้สถานศกึษา ศูนย์พัฒนาเดกกเลกกบ้านเทนมยี์ 
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ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 
เรื่อง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓) 

......................................... 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทนมีย์  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓)  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา  
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความ ข้อ ๑๖ วรรคท้ายแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด    
ท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ จึงประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓) 

 

ประกาศ  ณ    วันที่  ๓๑   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

( นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม ) 
หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 
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สารบัญ 

 
เรื่อง           หน้า 

บทที่ ๑ บทน า          ๑ 

 ความเป็นมา         ๑  

 ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการ       ๒ 

 วิสัยทัศน ์ (Vision)        ๔ 

 พันธกิจ  (Mission)        ๔ 

 จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา       ๕ 

บทที่ ๒ ผลการจัดการศึกษาในงบประมาณท่ีผ่านมา              ๗-๑๐ 

บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์                         ๑๑ 

บทที่ ๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม        ๑๓ 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม       ๑๕-๒๘ 

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการ    ๒๙ 

 ประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ      

 

ภาคผนวก 

 ค าสั่ง 

 รายงานการประชุม 

 การประเมนิคุณภาพของแผน 
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ค าสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 
ที่       / ๒๕๕๙ 

      เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
………………………………………………………………………………. 

   เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. นายประถม วรรณตรง    ประธานคณะกรรมการ ศพด.บ้านเทนมีย์    ประธานกรรมการ 
๒. นายสันติ ประดับ  รองนายก อบต.เทนมีย์    กรรมการ 
๓. นางวารุณี    เพลินสุข  ผู้แทนประชาคม     กรรมการ  
๔. นางขวัญใจ    เกสรนวล ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
๕. ดร.สุเมธ       จันทรศิริ เจ้าอาวาส วัดศิริจันทร์    กรรมการ 
๖. นายประถม วรรณตรง   คณะกรรมการศูนย์ฯ    กรรมการ 
๗. นางชลธชิา สมานโสร์ คณะกรรมการศูนย์ฯ    กรรมการ 
๘. นางพรรณี     สุทธิสน  คณะกรรมการศูนย์ฯ    กรรมการ 
๙. นางกุลวิมล     แย้มศรี  ครู ศพด.บ้านเทนมีย์    กรรมการ  
๑๐. นางมะลิ      สุดชา  ครู ศพด.บ้านเทนมีย์    กรรมการ  
๑๑. นายสุเค็ญ    เวลาเกิด สมาชิก อบต.หมู่ ๑    กรรมการ 
๑๒. นางน้ าอ้อย   เสกกล้า สมาชิก อบต.หมู่ ๑    กรรมการ 
๑๓. นางสาวกัญญาณัฐ   ชื่นชม ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ/เลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นถิ่นทราบ  โดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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 ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
   

              สั่ง   ณ   วันที่  ๕   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                                     
 
 

           (นางสาวกัญญาณัฐ   ชื่นชม) 
                                 หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


