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บทที่ 1 
บทนำ 

------------------------------------------------- 
๑.๑ กลาวสรุปโดยยอเกี่ยวกับท่ีมาของ “วิสัยทัศน” 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา ๕๔ รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคน
ไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 

รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย  

การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาเปนบริการทางการศึกษาขั้นตนที่รัฐมุงจัดใหประชาชนในวัย

แรกของชีวิต เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาและเปนการวางรากฐานของการดำเนินชีวิต

ในสังคมตอไป การศึกษาระดับนี้นับวาจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งตอตัวเด็ก และครอบครัว โดยเฉพาะใน

การที่ประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน  ซึ่งมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งข้ึน  

ดังนั้น ความจำเปนในการเตรียมประชาชนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ จึงเปนสิ่งจำเปนท่ีตองเรงดำเนินการ  

และจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการเตรียมตั้งแตระดับปฐมวัย  เพื่อใหเด็กและเยาวชนเหลานั้น  ไดมีโอกาสเติบโต

เปนผูใหญที่มีศักยภาพและเปนกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศตอไป สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

จากความสำคัญของการเตรียมประชาชนดังกลาว ทำใหปจจุบันการจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษา  เปนสิ่งจำเปนสำหรับเด็กทุกคน  เพราะเปนการเตรียมตัวในระดับตนของชีวิตกอนท่ีจะเขาเรียน
ในระดับประถมศึกษา  การศึกษาระดับนี้มุงจัดใหเด็กวัย 2 - 6  ป  ซึ่งเปนวัยที่สำคัญในการวางรากฐานของ
ชีวิต  เพราะเปนชวงที่มีการพัฒนาการอยางรวดเร็วทั้งทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ สังคมและสติปญญา  
ตลอดจนบุคลิกภาพอันเปนพัฒนาการตอเนื่องมาจากวัยทารก  ดังนั้น  เด็กวัย 2 – 6 ป จึงควรไดรับการเตรียม
ความพรอมในทุกดานของการพัฒนาการและใหเปนไปอยางถูกตองตามทิศทางและตอเนื่องเพื่อเปนพื้นฐาน
สำคัญตอไปในอนาคต 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล ในฐานะองคกรปกครอง
ทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนในทองถิ่น อยางตอเนื่องทุกระดับ ทั้งไดเล็งเห็น
ความสำคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย จึงไดจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กข้ึน ตั้งแตป 2543 เพ่ือรับเลี้ยงดูเด็กเล็ก
อายุ  2-4 ป  โดยกำหนด     แนวทางการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพรอม
ของเด็ก  ทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  ซึ่งในปจจุบัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัว
ทะเล ไดรับเลี้ยงดูเด็ก อายุ 2 – 4 ป จำนวน  4 หองเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ไดจัดทำแผนการศึกษา (พ.ศ.256๖ – 25๗๐) ขึ้น เพ่ือเปนกรอบ

ในการดำเนินการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึง

จะตองสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน  และมีทิศทางสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล จัดทำโดยการนำแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของสถานศึกษา มาปรับปรุงเปนรางแผนพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดหวง
เวลาใหสอดคลองกับหวงเวลาของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัด จากนั้นดำเนินการ
ดังตอไปนี้ 
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ข้ันตอนท่ี ๑ เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑) ขอมูลจากลางข้ึนบน (Bottom-up) ไดแก 

(๑) ปญหาที ่สถานศึกษาตองแกไข เชน ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมิน 

คุณภาพภายนอกจาก สมศ. ท่ีสถานศึกษาจะตองเรงพัฒนาใหไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกำหนด            ปญหา

พฤติกรรมนักเรียน ปญหาพฤติกรรมครู ปญหาการขาดครู ปญหาคุณภาพของครู ปญหาการพัฒนาครู ปญหา

สภาพแวดลอมของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก ปญหาอาคารสถานท่ียังไมมีความพรอมและปลอดภัย 

ปญหาสนามเด็กเลนและเครื่องเลนเสริมประสบการณชำรุด ปญหาสื่อ/อุปกรณการเรียนการสอนหรือครุภัณฑ

ทางการศึกษาชำรุด ปญหาความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผู ปกครอง ปญหาการบริหารงานของ

สถานศึกษา ปญหาเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา เปนตน  

(๒) ความตองการของสถานศึกษา เชน ครู สื่อ/วัสดุ/อุปกรณการเรียนการสอน สนามเด็กเลน

และเครื่องเลนเสริมประสบการณ เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 

(๓) ปญหาและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียของสถานศึกษา ไดแก ผูเรียน พอ แม 

ผูปกครอง ครู หัวหนาสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน 

๒) ขอมูลจากบนลงลาง (Top-down) ไดแก 
(๑) สาระการเรียนรูและประสบการณสำคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
(๒) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(๓) กรอบการประเมินภายนอกของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) 
(๔) มาตรฐานการศึกษาชาติ 
(๕) นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ  นโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ มจังหวัด 

จังหวัดและอำเภอ นโยบายและทิศทางการพัฒนาทองถิ่น นโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ นโยบาย
เก่ียวกับการศึกษาของรฐับาล กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครอง นโยบายการพัฒนาการศึกษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น จังหวัด อำเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัด และนโยบายอื่นๆ ท่ี
เก่ียวของ  
         ข้ันตอนท่ี ๒ สถานศึกษาทำการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือกำหนดรางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได 

         ข้ันตอนท่ี ๓ สถานศึกษา ทำการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  

หลังจากที่ไดรางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

และกลยุทธ ในขั้นตอนที่ ๒ แลว จะตองทำการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) โดยใชเทคนิคการ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อนำผลการวิเคราะหดังกลาวไปกำหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธท่ีมีความเปนไปไดในการ

บรรลุถึง ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.256๖ – 25๗๐) โดยการนำแผนพัฒนาการศึกษา   (พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มาปรับปรุงเปนรางแผนพัฒนาการศึกษา แลวกำหนดหวงเวลาใหสอดคลองกับหวงเวลาของ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัด ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล  ทำการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ แลวทำการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

(SWOT Analysis)  
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สรุปเปนแผนผังความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธท่ีมี

ความเปนไปไดในการบรรลุถึง ไดดังนี้
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4.3 กลยุทธการ                                   
สงเสริมสุขภาพ 

         สุขอนามัย 
         ท่ีดีและระบบ 
         ดูแลชวยเหลือ 
          ใหกับเด็ก 
          ปฐมวัย 

5.1กลยุทธ 
การ 
สงเสริม 
จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ 
อุปกรณ 
เคร่ืองใช 
สำหรับเด็ก 
อยาง 
พอเพียง 
 

6.1กลยุทธการ
สงเสริมชุมชนใน
การมีสวนรวม 
สนับสนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
 ดานศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม  
ภูมิปญญา
พื้นบาน งาน
ประเพณีทองถิ่น 
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1.1 กลยุทธการ
สงเสริมและการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายในและ
ภายนอกของ
สถานศึกษา 

 1.2 กลยุทธในการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานการ
ติดตามผลงาน การ
ประเมินผลงานทั้ง
ภายนอกและ
ภายใน 

 1.3 กลยทุธ 
การสงเสริม 
ระบบการดูแล
ความสะอาด
และ 
ความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 

 2.1 กลยุทธการ
สงเสริม
พัฒนาการจัด
กิจกรรมที่
สงเสริมความ
รวมมือและ
สัมพันธที่ดีกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน 
 

  3.1 กลยุทธการ
สงเสริมพัฒนา
ครู/ผูดูแลเด็ก 
บุคลากร
การศึกษาในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
มีคุณภาพและ
เพียงพอกับความ
จำเปน 

 4.1 กลยุทธ
การสงเสริม
พัฒนาการเด็ก
ใหเหมาะสม
ตามวัย ทั้ง 4 
ดาน 

 
 

                   
                   

  4.2 กลยุทธ
การสงเสริมและ
พัฒนาการ
สนับสนุนเด็ก
ปฐมวัยใน
สถานศึกษาให
เทาเทียมกัน                  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล   “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงการเรียนรู มุงสูการพัฒนาเด็กใหสมวัย” 

๑. พัฒนาอาคารสถานท่ี 

 สภาพแวดลอมใหสะอาด 

ปลอดภัย เอ้ือตอการ

จัดการเรียนรูของเด็ก

ปฐมวัย 

๔.พัฒนาผูเรียนใหมคีวาม

พรอมดานรางกาย อารมณ

สังคม สตปิญญา ครบ 4 

ดาน 
  

 

๓. พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษาใหมี

ศักยภาพ สามารถ

จัดการเรียนการสอน

และเนนผูเรียนเปน

สำ ั  

 

6. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม นอมนำแนวทางเศรฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนกจิกรรมพัฒนา
ผูเรียน ดาน ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาพื้นบาน งานประเพณีทองถิ่น 
 

๒.พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการใหเขมแข็ง 
เนนการมสีวนรวมของ
ชุมชน 

๕.จัดหาสื่อการเรยีนการ

สอนท่ีมีมาตรฐานสอดคลอง

กับแผนการจดัประสบการณ

และหลักสตูร 

 

1.ยุทธศาสตรการสงเสรมิพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคณุภาพและ
บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสมตอ
การจัดการเรยีนการสอนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 

2.ยุทธศาสตรพัฒนา
ดานการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชน 

6.ยุทธศาสตรการสงเสรมิการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมภมูิ
ปญญาพ้ืนบานและงาน
ประเพณ ี

5. ยุทธศาสตรการสงเสรมิ
จัดหาสื่อ วัสดุ  ครุภณัฑ
เครื่องใชสำหรับเด็ก 

4. ยุทธศาสตรการสงเสรมิ
กระบวนการการเรยีนรูและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

 
 
 

3.ยุทธศาสตรการ
สงเสรมิและพัฒนา
ครูและบุคคลกรทาง
การศึกษา 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 

กลยทธ 

1.บริหารจดัการสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ 2.พัฒนาครูอยางมคีุณภาพ
 

3.พัฒนาการผูเรยีนเหมาะสมตามวัย มีสุขอนามัยท่ีดี มีความปลอดภัย 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

 กลยุทธ1.1 
1.โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายใน
และภายนอก
อาคารฯ 
2.โครงการ
ซอมแซมตอ
เติมอาคาร
เรียน หองครัว
หองเก็บของฯ 
3.โครงการ
ซอมแซม ตอ
เติมและปรับ
ภูมิทัศนสนาม
เด็กเลนฯ 
4.โครงการ
ปรับภูมิทัศน
บริเวณเสาธงฯ 
5.โครงการ
กอสรางรั้ว
พรอมติดตั้ง
ปายชื่อศูนยฯ 
6.โครงการ
กอสราง
อาคาร
กิจกรรม

 กลยุทธ 1.2 

1.โครงการการ
ติดตามผลการ
ประเมินภายใน
ของสถานศึกษา
(sar) 
2..โครงการการ
ติดตามผลการ
ประเมิน
ภายนอกของ
สถานศึกษา(สม
ศ.) 
3.โครงการ
จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.โครงการการ
นิเทศนติดตาม
การจัด
ประสบการณ
ของครู/ผูดูและ
เด็กใน
สถานศึกษา  
 

 กลยุทธ1.3 

1.โครงการ
ซอมอพยพ
หนีไฟ 

2.โครงการ
ซอมการ
ปองกันเด็ก
ติดในรถฯ 

3.โครงการ
รณรงคการ
ขับข่ี
จักรยานยน
ตเพ่ือ
ปองกันเหตุ
อันตรายโดย
ใสหมวก
กันน็อค 

4.โครงการ
คัดแยกขยะ 

 กลยุทธ 2.1 

1.โครงการจดั
ประชุม
ผูปกครองฯ 

2.โครงการ
ประชุม/อบรม
ใหความรู
ความเขาใจผ็
ปกครองฯ 

3.โครงการ/
กิจกรรมการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ศูนยฯ 

4.โครงการ
สงเสริมการ
เรียนรู สายใย
รัก เช่ือม
ความสัมพันธ
กับชุมชนฯ 

5.โครงการ
ทอดผาปา
การศึกษาฯ 

6.โครงการ
จัดซื้อกลอง
วงจรปด 

7.โครงการ
จัดซื้อศาลาท่ี
พักผูปกครอง
ฯ 

  กลยุทธ 3.1 

1.โครงการ
เพ่ิมศักยภาพ
ครูบุคคลากร
ภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล
โดยใช
ขบวนการการ
เรียนรูทาง
วิชาชีพ(plc)ฯ 

2.โครงการ
ตรวจสุขภาพ
ประจำปใหครู 
ผูดูแลเด็ก ผู
ประกอย
อาหารฯ 

3.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพและ
ศึกษาดูงาน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
ตนแบบฯ 

4.โครงการ
จัดซื้อครภุัณฑ
สำนักงานเพ่ือ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
ครูฯ 

 กลยุทธ 4.1 

1.โครงการ
อาหารเสริม
(นม)เด็ก
ปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัว
ทะเล 

2.โครงการ
อาหาร
กลางวัน
สำหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัว
ทะเล 

3.โครงการ
จัดหาสื่อการ
เรียนการ
สอน วัสดุ 
การศึกษา 
เครื่องเลน
สนามสำหรับ
เด็กศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 กลยุทธ 4.2 

1.โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายใน
การจัด
การศึกษา
สำหรับเด็ก
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

-คาหนังสือ
เรียน 

-คาอุปกรณ
การเรยีน 

-คาเครื่องแบบ
นักเรียน 

-คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

2.โครงการจัด
นิทรรศการ
ผลงานเด็ก
และมอบวุฒิ
บัติแกเด็ก
ปฐมวัย 

3.โครงการ
ศึกษาแหลง
เรียนรูนอก
สถานท่ี 

4.โครงการ
แขงขันกีฬา
เด็กปฐมวัย

กลยุทธ  4.3      
โครงการเยี่ยม
บานนักเรียน 
โครงการ
สุขภาพดมีีสุข
เด็กแรกเกิด
0-6 ป 
โครงการ
อบรมให
ความรูเพ่ือ
แกไขปญหา
ภาวะ
โภชนาการ
และ
พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
โครงการ
จัดหาน้ำดืม่ท่ี
สะอาด
ปลอดภัย
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย                
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ 5.1          

1.โครงการ
จัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว
เพียงพอ 

2.โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณและ
เครื่องใช
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3.โครงการ
จัดซื้อโตะเขียน
หนังสือ 
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย  
4.โครงการ
จัดซื้อโตะเล็ก
สำหรับเด็ก
ปฐมวัยน่ัง
รับประทาน
อาหาร 

5.โครงการ
จัดซื้อถาดหลุม
แบบมีฝาปด
สำหรับใส
อาหารใหแก
เด็กเล็ก                  

กลยุทธ 6.1 

1.โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมอนุรักษภมูิ

ปญญาทองถ่ิน เชน 

การทำนาเกลือสินเธาว 

การจักสาน การทอ

เสื่อกก การประดิษฐ

เครื่องเลน โบราณ เชน 

บักกลิ้งโบราณ มา 

กานกลวย, เดิน

กะลามะพราว,ฯลฯ  

2.โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมคณุธรรม

จริยธรรมสำหรับเด็ก

ปฐมวัย วันไหวครู วัน

แมแหงชาติ ฯลฯ 

3.โครงการสงเสรมิการ

จัดกิจกรรมวันสำคัญ

ทางพุทธศาสนา เชน 

วันเขาพรรษา/ วันออก

พรรษา ฯลฯ 

โครงการสงเสริม

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีไทย เชน วัน

สงกรานต วันลอย

กระทง 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

นันทนาการ
(ตอจาก
ของเดิม) 
7.โครงการ
ติดตั้งกันสาด
เชื่อมตอ
อาคาร
กิจกรรมและ
นันทนาการ 
ฯลฯ 
8.โครงการ
ทาสท้ัีงภายใน
และภายนอก
อาคาร 
9.โครงการ
กอสรางสระ
วายน้ำเพ่ือ
สาธิตการ
ปองกันการ
จมน้ำฯลฯ 
 
 
 
 
 

5.โครงการ
อบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม
สำหรับ
ขาราชการครู
และบุคคลากร
ฯ 

6.โครงการ
จางเหมา
บุคคลเพ่ือมา
ปฏิบัติหนาท่ี
ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
ตำแหนง 
ผูดูแลเด็ก 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

5.โครงการจัด
กิจกรรมวิทย
นอยปฐมวัย 

6.โครงการ
สงเสริม
จินตนาการ
เด็กปฐมวัย 

-การเลานิทาน 

-การผลติสื่อ 

-การละเลน
พ้ืนบาน 

7.โครงการ
ผลิตสื่อและ
พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
ใหตรงกับ
หนวยการ
เรียนหรือ
แผนการจดั
ประสบการณ
การเรยีนรูเด็ก
ปฐมวัย 

8.โครงการวัน
เด็กแหงชาต ิ
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
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1.1 วิสัยทัศน 
“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงการเรียนรู  มุงสูการพัฒนาเด็กใหสมวัย” 
1.5 พันธกิจ 

1.พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมใหสะอาด ปลอดภยั เอ้ือตอการจัดการเรยีนรูของเด็กปฐมวัย 
  ๒.พัฒนาระบบการบริหารจดัการใหเขมแข็ง เนนการมสีวนรวมของชุมชน 
  3.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพ สามารถจัดการเรยีนการสอนและเนนผูเรยีนเปนสำคญั 

๔.พัฒนาผูเรียนใหมคีวามพรอมดานรางกาย อารมณสังคม สติปญญา ครบ 4 ดาน 
๕.จัดหาสื่อการเรยีนการสอนท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับแผนการจดัประสบการณและหลักสูตร 

   6.พัฒนาผูเรียนใหมคีุณธรรม จริยธรรม นอมนำแนวทางเศรฐกิจพอเพียง สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
   ดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญญาพ้ืนบาน งานประเพณีทองถ่ิน 

 

1.6 เปาประสงค 
จุดมุงหมายการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) ขอมูล คาเปาหมาย 

(Goals)  ปจจุบัน (Targets) 
  (Baseline 

Data) 
ป66-
70 

ป66 ป67 ป68 ป69 ป70 

1.ยุทธศาสตรการสงเสรมิ
พัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพและบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมเหมาะสมตอ
การจัดการเรยีนการสอน
สำหรับเด็กปฐมวัย 

รอยละความพรอม
ของอาคารสถานท่ี
บริเวณภายนอกและ
ภายใน สะอาด มี
ความปลอดภัย เอ้ือ
ตอการเรียนรูของ
เด็ก 

รอยละ 80 85 81 82 83 84 85 

2.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการใหเขมแข็ง เนนการ
มีสวนรวมของชุมชน 

จำนวนครั้งของ
กิจกรรมท่ีประชาชน
เขามามสีวนรวมกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ภาคเรยีนละ 
2 ครั้ง 

2 2 2 2 2 2 

3.พัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาใหมี
ศักยภาพ สามารถจดัการ
เรียนการสอนและเนน
ผูเรยีนเปนสำคัญ 

จำนวนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัการ
พัฒนาศักยภาพโดย
การเขารับการอบรม
ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

ปการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 
 มีช่ัวโมงคุรุ
พัฒนาอยาง
นอย 20 
ช่ัวโมง/ป 

2  2 2 2 2 2 

4.ยุทธศาสตรการสงเสรมิ
กระบวนการการเรียนรู
และพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
 

จำนวนผูเรียนท่ีมี
การพัฒนาความ
พรอมท้ัง 4 ดาน 

รอยละ 85 88 85 86 86 87 88 

๕.จัดหาสื่อวัสดุ ครุภณัฑ
การเรยีนการสอนท่ีมี
มาตรฐานสอดคลองกับ

รอยละความพรอม
ของสื่อ วัสด ุ
ครุภณัฑ การศึกษาท่ี

รอยละ 75 80 76 77 78 79 80 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

แผนการจดัประสบการณ
และหลักสตูร 
 

เหมาะสมกับวัย 
เพียงพอสำหรับเด็ก 

6.พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรม จรยิธรรม นอม
นำแนวทาง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน 
 ดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
 ภูมิปญญาพ้ืนบาน งาน
ประเพณีทองถ่ิน 

จำนวนกิจกรรมท่ีจัด
ใหแกผูเรียนเก่ียวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม 
นอมนำปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง
และกิจกรรมดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาพ้ืนบานและ
ประเพณีทองถ่ิน 

ปการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

2 2 2 2 2 2 

 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 1 
 

๑. ตัวช้ีวัด 1 :  รอยละความพรอมของอาคารสถานท่ีบริเวณภายนอกและภายใน สะอาด มีความปลอดภัย  
                    เอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก 
2.ขอบเขตความหมาย : กิจกรรมหมายถึงโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาอาคารสถานท่ี  

สภาพแวดลอมใหสะอาดปลอดภัยเอ้ือตอการเรียนการสอน 
๓. หนวยวัด : จำนวนครั้ง/การจัดกิจกรรม 
๔. คาเปาหมาย (ป 2566-2570) :อยางนอยปการศึกษาละ 1 โครงการ/กิจกรรม 
๕. วิธีการคำนวณ :นับจากโครงการท่ีจัดกิจกรรม   
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปการศึกษา 2566-2570 
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :ภาคเรียนละ 1 โครงการ/กิจกรรม 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 2 
 

๑. ตัวช้ีวัด : 2.จำนวนครั้งของกิจกรรมท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึงโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนเขามีสวนรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๓. หนวยวัด : จำนวนครั้ง/กิจกรรม 
๔. คาเปาหมาย (ป 2566-2570) : อยางนอยปการศึกษาละ 1 โครงการ 
๕. วิธีการคำนวณ :นับจำนวนโครงการท่ีเปนกิจกรรม   
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :การศึกษา 2566-2570 
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 โครงการ/กิจกรรม 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 3 
 

1.ตัวช้ีวัด : 3. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยการเขารับการอบรมจาก 
           ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

2.ขอบเขตความหมาย : การฝกอบรม หมายถึง การเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพท้ังภายนอก 
และภายในหนวยงาน 

๓. หนวยวัด : จำนวนครั้ง/คน 
๔. คาเปาหมาย (ป 2566-2570) : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง/คน 
๕. วิธีการคำนวณ : นับจากจำนวนครั้งท่ีเขารับการอบรม   
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปการศึกษา 2566-2570 
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล/กองการศึกษา 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 4 

๑. ตัวช้ีวัด : 4. จำนวนผูเรียนท่ีมีการพัฒนาความพรอมท้ัง 4 ดาน  

๒. ขอบเขตความหมาย : ผูเรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

๓. หนวยวัด : รอยละ 

๔. คาเปาหมาย (ป 2566-2570) : จำนวนเด็กรอยละ  80      

๕. วิธีการคำนวณ :   จำนวนเด็กท่ีมีการพัฒนาความพรอม x 100 

                   จำนวนเด็กเล็กท้ังหมดในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปการศึกษา 2566-2570  

๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ระบบสารสนเทศ LEC /ทะเบียนเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณ/ปการศึกษา 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๕ 
๑. ตัวช้ีวัด : ๕. รอยละความพรอมของสื่อการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัยและมีมาตรฐาน 
 ๒. ขอบเขตความหมาย : อุปกรณการเรียนการสอน หมายถึง  เครื่องเลนพัฒนาการ สื่อการเรียนการสอน 
๓. หนวยวัด : รอยละ  
๔. คาเปาหมาย (ป ๒๕๖4) : รอยละ 100 
๕. วิธีการคำนวณ :     จำนวนสื่อท่ีจัดซ้ือ x ๑๐๐ 

                     จำนวนสื่อการเรียนการสอนท้ังหมดท่ีตองใช 
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปการศึกษา ๒๕๖4 
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปงบประมาณละ 1 ครั้ง 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 6 
 

1.ตัวช้ีวัด 6 : จำนวนกิจกรรมท่ีจัดใหแกผูเรียนเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม การนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ  
                  พอเพียงและกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานและประเพณีทองถ่ิน 
2.ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม นอมนำปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบานและประเพณีทองถ่ิน  
๓. หนวยวัด : จำนวนครั้ง/การจัดกิจกรรม 
๔. คาเปาหมาย (ป 2566-2570) : ปการศึกษาละ 2 ครั้ง 
๕. วิธีการคำนวณ : นับจากจำนวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม 
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) :  ปการศึกษา 2566-2570 
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
มาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลไดนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ มากำหนด
เปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ไดกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและคาเปาหมายเพ่ือใหสอดคลองแผนพัฒนาการศึกษาป 2566-257  ดังนี ้

แนบทายประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ เปนมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลฉบับลงวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ประกอบดวยมาตรฐาน ๓ ดาน ไดแก 
• มาตรฐานดานท่ี ๑ การบริหารจัดการ 

จำนวน ๕ ตัวบงชี้/ ๒๖ ขอ 
• มาตรฐานดานท่ี ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ เรียนรู และเลน 

จำนวน ๕ ตัวบงชี้/ ๒๐ ขอ 
• มาตรฐานดานท่ี ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย 
- ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ป (๒ ป ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จำนวน ๒ ตัวบงชี้/ ๗ ขอ 
- ๓ ข ๓ ป ถึง ๖ ป (กอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑) จำนวน ๗ ตัวบงชี้/ ๒๒ ขอ 
สาระของมาตรฐานแตละดาน มีดังนี้ 
มาตรฐานดานท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ การบริหารจดัการอยางเปนระบบ 
ตัวบงช้ียอย 

๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ 
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๑.๓ บริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบ 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนวยงานท่ีสังกัด 
     ตัวบงช้ียอย 

๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอยางเปนระบบ 
๑.๒.๒ ผูบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหนาระดับปฐมวัย/ผูดาเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/ 

คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
๑.๒.๓ คร/ูผูดูแลเด็กท่ีทาหนาท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ 

คุณสมบัติเหมาะสม 
๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราสวนของครู/ผูดูแลเด็กอยางเหมาะสมพอเพียงตอจานวนเด็ก 

ในแตละกลุมอายุ 
เด็ก(อายุ) อัตราสวนครู/ผูดูแล:เด็ก(คน) จำนวนเด็กในแกลุมกิจกรรม 

ต่ำกวา 1 ป 1:3 กลุมละไมเกิน 6 คน 
ต่ำกวา 2 ป 1:5 กลุมละไมเกิน 10 คน 
ต่ำกวา 3 ป 1:10 กลุมละไมเกิน 20 คน 

3 ป - กอนเขา ป.1 1:15 กลุมละไมเกิน 30 คน 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดลอมเพ่ือความปลอดภัย 
    ตัวบงช้ียอย 

๑.๓.๑ บริหารจัดการดานสภาพแวดลอมเพ่ือความปลอดภัยอยางเปนระบบ 
๑.๓.๒ โครงสรางและตัวอาคารม่ันคง ตั้งอยูในบริเวณและสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนท่ีเลน/สนามเด็กเลน และสภาพแวดลอมภายนอก    
         อาคาร 
๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดลอมภายในอาคาร ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องใชใหปลอดภัย 

                    เหมาะสม กับการใชงานและเพียงพอ  
๑.๓.๕ จัดใหมีของเลนท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ  

             พัฒนาการของเด็ก   
๑.๓.๖ สงเสริมใหเด็กปฐมวัยเดินทางอยางปลอดภัย 
๑.๓.๗ จัดใหมีระบบปองกันภัยจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
๑.๓.๘ จัดใหมีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนท่ี 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔  การจัดการเพ่ือสงเสริมสุขภาพและการเรียนรู  
    ตัวบงช้ียอย  

๑.๔.๑ มีการจัดการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ เฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล  
                     การเจ็บปวยเบื้องตน  

๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำป และปองกัน  
             ควบคุมโรคติดตอ  

๑.๔.๓ อาคารตองมีพ้ืนท่ีใชสอยเปนสัดสวนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กท่ีเหมาะสม  
             ตามชวงวัย และการใชประโยชน  

๑.๔.๔ จัดใหมีพ้ืนท่ี/มุมประสบการณ และแหลงเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียน  
๑.๔.๕ จัดบริเวณหองน้ำ หองสวม ท่ีแปรงฟน/ลางมือใหเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย  
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             และเหมาะสมกับการใชงานของเด็ก  
๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ีปรุง ประกอบอาหาร  

            น้ำดื่มน้ำใช กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค  
๑.๔.๗ จัดอุปกรณภาชนะและเครื่องใชสวนตัวใหเพียงพอกับการใชงานของเด็กทุกคน         

            และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอยางสม่ำเสมอ   
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕  การสงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน  

     ตัวบงช้ียอย  
๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางพอแม/ ผูปกครอง 

                  กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเก่ียวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก       
                   ปฐมวัย  

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมท่ีพอแม/ผูปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีสวนรวม  
๑.๕.๓ ดำเนินงานใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนแหลงเรียนรูแกชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก   

                                        ปฐมวัย  
๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรฐานดานท่ี ๒  ครู/ผูดูแลเด็กใหการดูแล และจัดประสบการณการเรียนรูและการเลนเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย   

  ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอยางรอบดาน  
  ตัวบงช้ียอย  
  ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
           มีการดำเนินงานและประเมินผล  
  ๒.๑.๒ จัดพ้ืนท่ี/มุมประสบการณการเรียนรูและการเลนท่ีเหมาะสมอยางหลากหลาย  
  ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทุกดานอยางบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู  
                              ดวยประสาทสัมผัส ลงมือทำ  ปฏิสัมพันธ และการเลน  
  ๒.๑.๔ เลือกใชสื่อ/อุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องเลนและจัดสภาพแวดลอมภายใน-ภายนอก 
                             แหลงเรียนรู ท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย   
  ๒.๑.๕ เฝาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเปนระยะ เพ่ือใชผลในการจัดกิจกรรม  
                              พัฒนาเด็กทุกคนใหเต็มตามศักยภาพ 
 ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ การสงเสริมพัฒนาการดานรางกายและดูแลสุขภาพ  
  ตัวบงช้ียอย  
  ๒.๒.๑ ใหเด็กอายุ ๖ เดือนข้ึนไป รับประทานอาหารท่ีครบถวนในปริมาณท่ีเพียงพอ และ  
           สงเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม  
  ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ  ความ 
            ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  
  ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของรางกาย ฟนและชองปาก เพ่ือคัด 
           กรองโรคและการบาดเจ็บ 
   ๒.๒.๔ เฝาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเปนรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ อยาง 
           ตอเนื่อง    
  ๒.๒.๕ จัดใหมีการตรวจสุขภาพรางกาย ฟนและชองปาก สายตา หู ตามกำหนด   
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 ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓  การสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ภาษาและการส่ือสาร  
  ตัวบงช้ียอย  
  ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กไดสังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู  
           แกปญหา จินตนาการ คิดสรางสรรค โดยยอมรับความคิดและผลงานท่ีแตกตางของเด็ก   
  ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณทางภาษาท่ีมีความหมายตอเด็ก เพ่ือการสื่อสาร อยาง 
           หลากหลาย ฝกฟง พูด ถาม ตอบ เลาและสนทนาตามลำดับข้ันตอนพัฒนาการ  
  ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอานใหเด็กมีทักษะการดูภาพ ฟงเรื่องราว พูด เลา  
            อาน วาด/เขียน เบื้องตน ตามลำดับพัฒนาการ โดยคร/ู ผูดูแลเด็ก เปนตัวอยางของ การ 
   พูด และการอานท่ีถูกตอง   
  ๒.๓.๔ จัดใหเด็กมีประสบการณเรียนรูเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งตางๆ สถานท่ี และ ธรรมชาติ 
          รอบตัวดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
           ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเบื้องตนตามวัย  โดยเด็ก 
             เรียนรูผานประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ การสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ-สังคม ปลูกฝงคุณธรรมและความเปนพลเมืองดี  
  ตัวบงช้ียอย  
  ๒.๔.๑ สรางความสัมพันธท่ีดีและม่ันคง ระหวางผูใหญกับเด็ก จัดกิจกรรมสรางเสริม  
          ความสัมพันธท่ีดีระหวางเด็กกับเด็ก และการแกไขขอขัดแยงอยางสรางสรรค  
  ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีความสุข แจมใส ราเริง ไดแสดงออกดานอารมณ ความรูสึกท่ี 
           ดีตอตนเอง โดยผานการเคลื่อนไหวรางกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจ และถนัด  
  ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ ปลูกฝงคุณธรรมใหเด็กใฝดี มีวินัย ซ่ือสัตย รูจักสิทธิ และ 
           หนาท่ีรับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ดวยวิธีท่ี 
                              เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ   
 ตัวบงช้ีท่ี ๒.๕ การสงเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผานใหปรับตัวสูการเช่ือมตอในข้ันถัดไป  
  ตัวบงช้ียอย  
  ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผูปกครองใหเตรียมเด็กกอนจากบานเขาสูสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/  
           โรงเรียน และจัดกิจกรรมชวงปฐมนิเทศใหเด็กคอยปรับตัวในบรรยากาศท่ีเปนมิตร  
  ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมสงเสริมการปรับตัวกอนเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนแตละข้ัน จนถึง การ 
          เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

มาตรฐานดานท่ี ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย   
*สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ป (๒ ป ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)  
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย  

ตัวบงช้ียอย  
๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมสวน ซ่ึงมีบันทึกเปนรายบุคคล  

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
ตัวบงช้ียอย  
๓.๒.๑ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ดาน   
๓.๒.๒ ก รายดาน : เด็กมีพัฒนาการกลามเนื้อมัดใหญ (Gross Motor)   
๓.๒.๓ ก รายดาน : เด็กมีพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญาสมวัย 
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                         (Fine Motor Adaptive)   
๓.๒.๔ ก รายดาน : เด็กมีพัฒนาการดานการรับรูและเขาใจภาษา  

                         (Receptive Language)   
๓.๒.๕ ก รายดาน : เด็กมีพัฒนาการการใชภาษาสมวัย (Expressive Language)   
๓.๒.๖ ก รายดาน : เด็กมีพัฒนาการการชวยเหลือตนเองและการเขาสังคม  

                         (Personal Social)   
 

  *สำหรับเด็ก อายุ ๓ ป - อายุ ๖ ป (กอนเขาประถมศึกษาปท่ี ๑)  
  ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม  
   ตัวบงช้ียอย  
   ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมสวน ซ่ึงมีบันทึกเปนรายบุคคล  
   ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  
   ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพชองปากดี ไมมีฟนผ ุ 
  ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
   ตัวบงช้ียอย  
   ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ดาน   
  ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการดานการเคล่ือนไหว  
   ตัวบงช้ียอย  
   ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการดานการใชกลามเนื้อมัดใหญ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัว 
              ไดตามวัย 
   ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหวางตา 
               กับมือ ตามวัย  
  ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการดานอารมณจิตใจ  
   ตัวบงช้ียอย  
   ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ราเริง แจมใส รูสึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรูสึกท่ีดีตอตนเอง 
              และ ผูอ่ืนไดสมวัย  
   ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และรวมกิจกรรมตางๆ อยางสมวัย ซ่ึงรวมการเลน การ 
     ทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  
   ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามขอตกลง       
                                           คำนึงถึง ความรูสึกของผูอ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเขากับสถานการณใหมได 
                                           สมวัย 
  ตัวบงช้ีท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา เรียนรูและสรางสรรค  
   ตัวบงช้ียอย  
   ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งตางๆ  
     รอบตัวเด็ก ไดสมวัย  
   ๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ  
              จำนวน มิติ สัมพันธ (พ้ืนท่ี/ระยะ) เวลา ไดสมวัย  
   ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอยางมีเหตุผล แกปญหาไดสมวัย  
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   ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค ท่ีแสดงออกไดสมวัย ๓.๕.๕ ข เด็ก 
              มีความพยายาม มุงม่ันตั้งใจ ทำกิจกรรมใหสำเร็จสมวัย  
 

  ตัวบงช้ีท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการดานภาษาและการส่ือสาร  
   ตัวบงช้ียอย  
   ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟง พูด จับใจความ เลา สนทนา และสื่อสารไดสมวัย  
   ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ การใชหนังสือ รูจักตัวอักษร การคิด 
     เขียนคำ และการอานเบื้องตนไดสมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 
   ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับข้ันตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู     
               การขีดเขียนคำท่ีคุนเคย และสนใจ  
   ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอยางเหมาะสมตามวัย โดยใชภาษาไทยเปนหลัก   
              และมีความคุนเคยกับภาษาอ่ืนดวย  
  ตัวบงช้ีท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการดานสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเปนพลเมืองด ี 
   ตัวบงช้ียอย  
   ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความ 
     แตกตาง ระหวางบุคคล  
   ๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซ่ือสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  
     และมี คานิยมท่ีพึงประสงคสมวัย  
   ๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเลน และทำงานรวมกับผูอ่ืนเปนกลุม เปนไดท้ังผูนำและผูตาม  
     แกไข ขอขัดแยงอยางสรางสรรค  

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจท่ีเปนสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย       
            และตระหนักถึงความเปนพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบทายประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  
 การใหคะแนนตัวบงชี้และสรุปผลรายมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลโดยยึดตาม การสรุปผลการ
ประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ถือเปนมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของ
ประเทศซ่ึงใชไดกับทุกบริบท โดยไดมีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหนวยงานท่ีมีอยูแลวรวมกับมาตรฐานคุณภาพ
ของภูมิภาคอาเซียนฯ 

การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

แนบทายประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล เรื่อง “การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล” 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี/ ตัวบงช้ียอย/ รายการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน/  
ตัวบงช้ี/ รายการ

พิจารณา 
มาตรฐานดานท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการอยางวเปนระบบ  
         ตัวบงชี้ยอย  
1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ ระดับดีมาก 
1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
1.1.3 บริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบ ระดับดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนวยงาน ระดับดีมาก 
         ตัวบงชี้ยอย  
1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอยางเปนระบบ ระดับดีมาก 
1.2.2 ผูบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหนาระดับปฐมวัย/ผูดำเนินกิจการ         
         มีคุณวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 

ระดับดีมาก 

3 .ครู/ผูดูแลเด็กท่ีทำหนาท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒ ิ
         การศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 

ระดับดีมาก 

1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราสวนของครู/ผูดูแลเด็กอยางเหมาะสมพอเพียง   
         ตอจำนวนเด็กในแตละกลุมอายุ 

เด็ก(อายุ) อัตราสวนครู/ผูดูแล:เด็ก
(คน) 

จำนวนเด็กในแกลุม
กิจกรรม 

ต่ำกวา 1 ป 1:3 กลุมละไมเกิน 6 คน 
ต่ำกวา 2 ป 1:5 กลุมละไมเกิน 10 คน 
ต่ำกวา 3 ป 1:10 กลุมละไมเกิน 20 คน 

3 ป - กอนเขา ป.1 1:15 กลุมละไมเกิน 30 คน  

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดลอมเพ่ือความปลอดภัย ระดับดีมาก 



17 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

         ตัวบงชี้ยอย  
1.3.1 บริหารจัดการดานสภาพแวดลอมเพ่ือความปลอดภัยอยางเปนระบบ ระดับดีมาก 
1.3.2 โครงสรางและตัวอาคารม่ันคง ตั้งอยูในบริเวณและสภาพแวดลอมท่ี
ปลอดภัย 

ระดับดีมาก 

1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนท่ีเลน/สนามเด็กเลนและสภาพแวดลอม 
         ภายนอกอาคาร 

ระดับดีมาก 

1.3.4 จัดการสภาพแวดลอมภายในอาคาร ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องใชให 
         ปลอดภัยเหมาะสมกับการใชงานและเพียงพอ 

ระดับดีมาก 

1.3.5 จัดใหมีของเลนท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด  
         เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

ระดับดีมาก 

1.3.6 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยเดินทางอยางปลอดภัย ระดับดีมาก 
1.3.7 จัดใหมีระบบปองกันภัยจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานพัฒนา 
          เด็กปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

1.3.8 จัดใหมีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของ 
         พ้ืนท่ี 

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ี 1.4 การจัดการเพ่ือสงเสริมสุขภาพและการเรียนรู ระดับดีมาก 
         ตัวบงชี้ยอย  
1.4.1 มีการจัดการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ เฝาระวังการเติบโตของเด็ก และดูแล 
         การเจ็บปวยเบื้องตน 

ระดับดีมาก 

1.4.2 มีแผนและดำเนินการตรวจสุขภาพอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพ 
         ประจำป และปองกันควบคุมโรคติดตอ  

ระดับดีมาก 

1.4.3 อาคารตองมีพ้ืนท่ีใชสอยเปนสัดสวนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กท่ี 
         เหมาะสมตามชวงวัย และการใชประโยชน  

ระดับดีมาก 

1.4.4 จัดใหมีพ้ืนท่ี/มุมประสบการณ และแหลงเรียนรูในหองเรียนและนอก  
         หองเรียน 

ระดับดีมาก 

1.4.5 จัดบริเวณหองน้ำ หองสวม ท่ีแปรงฟน/ลางมือ ใหเพียงพอ สะอาด  
         ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใชงานของเด็ก 

ระดับดีมาก 

1.4.6 จัดระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ีปรุง ประกอบ 
         อาหาร น้ำดื่ม น้ำใช กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

ระดับดีมาก 

1.4.7 จัดอุปกรณภาชนะและเครื่องใชสวนตัวใหเพียงพอกับการใชงานของ 
         เด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและความปลอดภัยอยางสม่ำเสมอ 

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 การสงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ระดับดีมาก 
         ตังบงชี้ยอย  
1.5.1 มีการสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางพอแม/ 
ผูปกครอง  
         กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเก่ียวกับตัวเด็กและดำเนินงานของสถานพัฒนา
เด็กเล็ก 

ระดับดีมาก 
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1.5.2 การจัดกิจกรรมท่ีพอแม/ผูปกครอง/ครอบครัวและชุมชน มีสวนรวม ระดับดีมาก 
1.5.3 ดำเนินงานใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนแหลงเรียนรูแกชุมชนในเรื่อง 
         การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
มาตรฐานดานท่ี ๒ ครู/ผูดูแลเด็กใหการดูแล และจัดประสบการณการ 
                       เรียนรูและการเลนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ระดับดีมาก 
ตัวบงชี้ยอย  
2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 
         ปฐมวัยมีการดำเนินงานและประเมินผล 

ระดับดีมาก 

2.1.2 จัดพ้ืนท่ี/มุมประสบการณการเรียนรูและการเลนท่ีเหมาะสมอยาง 
         หลากหลาย 

ระดับดีมาก 

2.1.3 จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทุกดานอยางบูรณาการตามธรรมชาติของ 
         เด็กท่ีเรียนรูดวยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ และการเลน 

ระดับดีมาก 

2.1.4 เลือกใชสื่อ/อุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องเลนและจัดสภาพแวดลอม 
         ภายใน-ภายนอกแหลงเรียนรู ท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

ระดับดีมาก 

2.1.5 เฝาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเปนระยะ เพ่ือใชผลในการจัด 
         กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนใหเต็มตามศักยภาพ 

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ การสงเสริมพัฒนาการดานรางกายและดูแลสุขภาพ ระดับดีมาก 
         ตัวบงชี้ยอย  
2.2.1 ใหเด็กอายุ ๖ เดือนข้ึนไป รับประทานอาหารท่ีครบถวนในปริมาณท่ี 
         เพียงพอ และสงเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 

ระดับดีมาก 

2.2.2 จัดกิจกรรมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมในการดูแล  
         สุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน 

ระดับดีมาก 

2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของรางกาย ฟน 
         และชองปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับดีมาก 

2.2.4 เฝาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเปนรายบุคคล บันทึกผลภาวะ  
         โภชนาการอยางตอเนื่อง 

ระดับดีมาก 

2.2.5 จัดใหมีการตรวจสุขภาพรางกาย ฟนและชองปาก สายตา หู ตาม 
         กำหนด 

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 การสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ภาษาและการส่ือสาร ระดับดีมาก 
         ตัวบงชี้ยอย  
2.3.1 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กสังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบ  
         เสาะหาความรู แกปญหา จินตนาการ คิดสรางสรรค โดยยอมรับ 
         ความคิดและผลงานท่ีแตกตางของเด็ก 

ระดับดีมาก 

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณทางภาษาท่ีมีความหมายตอเด็ก เพ่ือการ 
         สื่อสารอยางหลากหลาย ฝกฟง พูด ถาม ตอบ เลาและสนทนา  

ระดับดีมาก 
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         ตามลำดับข้ันตอนพัฒนาการ 
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอานใหเด็กมีทักษะการดูภาพ ฟง 
         เรื่องราวพูด เลา อาน วาด/เขียน เบื้องตน ตามลำดับพัฒนาการ โดย 
         คร/ูผูดูแลเด็กเปนตัวอยางของการพูด และการอานท่ีถูกตอง 

ระดับดีมาก 

๒.๓.๔ จัดใหเด็กมีประสบการณเรียนรูเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งตางๆ สถานท่ี  
         และธรรมชาติรอบตัวดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ระดับดีมาก 

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
         เบื้องตนตามวัยโดยเด็กเรียนรูผานประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติดวย 
         ตนเอง 

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ การสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ-สังคม ปลูกฝง 
                  คุณธรรมและความเปน พลเมืองดี 

ระดับดีมาก 

         ตัวบงชี้ยอย  
2.4.1 สรางความสัมพันธท่ีดีและม่ันคง ระหวางผูใหญกับเด็ก จัดกิจกรรม 
         สรางเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางเด็กกับเด็ก และการแกไขขอขัดแยง 
         อยางสรางสรรค 

ระดับดีมาก 

2.4.2 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีความสุข แจมใส ราเริง ไดแสดงออกดาน 
         อารมณความรูสึกท่ีดีตอตนเอง โดยผานการเคลื่อนไหวรางกาย ศิลปะ  
         ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 

ระดับดีมาก 

2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ ปลูกฝงคุณธรรมใหเด็กใฝด ีมีวินัย  
         ซ่ือสัตย รูจักสิทธิและหนาท่ีรับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว  
         โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติดวยวิธีท่ีเหมาะสมกับวัย และ 
         พัฒนาการ 

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๕ การสงเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผานใหปรับตัวสูการเช่ือมตอ 
                  ในข้ันถัดไป 

ระดับดีมาก 

         ตัวบงชี้ยอย   
2.5.1 จัดกิจกรรมกับผูปกครองใหเตรียมเด็กกอนจากบานเขาสูสถานพัฒนา 
         เด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมชวงปฐมนิเทศใหเด็กคอยปรับตัว 
         ในบรรยากาศท่ีเปนมิตร 

ระดับดีมาก 

2.5.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการปรับตัวกอนเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนแต 
         ละข้ัน จนถึงการเปนผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานดานท่ี 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
• สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ป (2 ป 11 เดือน 29 วัน)  
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ก เด็กมีความเจริญเติบโตสมวัย ระดับดีมาก 
            ตวับงชี้ยอย  
3.1.1 ก เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมสวนซ่ึงมีบันทึกรายบุคคล ระดับดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย ระดับดีมาก 
            ตวับงชี้ยอย  
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3.2.1 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ดาน ระดับดีมาก 
3.2.2 ก รายดาน : เด็กมีพัฒนาการกลามเนื้อมัดใหญ (GM: Gross Motor) ระดับดีมาก 
3.2.3 ก รายดาน : เด็กมีพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญาสมวัย 
            (Fine Motor Adaptive) 

ระดับดีมาก 

๓.๒.๔ ก รายดาน : เด็กมีพัฒนาการดานการรับรูและเขาใจภาษา (RL:  
            Receptive Language) 

ระดับดีมาก 

๓.๒.๕ ก รายดาน : เด็กมีพัฒนาการการใชภาษาสมวัย (EL: Expressive  
            Language) 

ระดับดีมาก 

๓.๒.๖ ก รายดาน : เด็กมีพัฒนาการการชวยเหลือตนเองและการเขาสังคม 
            (PS: Personal Social) 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานดานท่ี 3 คณภาพของเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
• สำหรับเด็ก อายุ 3 ป - อายุ 6 ป (กอนเขาประถมศึกษาปท่ี 1)  
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม ระดับดีมาก 
            ตวับงชี้ยอย  
3.1.1 ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมสวน ซ่ึงมีบันทึกเปน
รายบุคคล 

ระดับดีมาก 

3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ระดับดีมาก 
3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพชองปากด ีไมมีฟนผุ ระดับดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ระดับดีมาก 
            ตวับงชี้ยอย  
3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ดาน ระดับดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการดานการเคล่ือนไหว ระดับดีมาก 
            ตวับงชี้ยอย  
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการดานการใชกลามเนื้อมัดใหญ สามารถเคลื่อนไหวและ
ทรงตัวไดตามวัย 

ระดับดีมาก 

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน
ระหวางตากับมือ   
            ตามวัย 

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการดานอารมณจิตใจ ระดับดีมาก 
           ตัวบงชี้ยอย  
3.4.1 ข เด็กแสดงออก ราเริง แจมใส รูสึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรูสึกท่ีดี 
            ตอตนเองและผูอ่ืนไดสมวัย 

ระดับดีมาก 

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และรวมกิจกรรมตางๆ อยางสมวัย ซ่ึงรวมการเลน  
           การทำงานศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ระดับดีมาก 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามขอตกลง 
คำนึงถึง    
           ความรูสึกของผูอ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเขากับสถานการณใหมไดสมวัย 

ระดับดีมาก 
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ตัวบงช้ีท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา เรียนรูและสรางสรรค ระดับดีมาก 
        ตัวบงชี้ยอย  
3.5.1 ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดลอมธรรมชาติ และสิ่ง 
           ตางๆ รอบตัวเด็กไดสมวัย 

ระดับดีมาก 

๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ  
           จำนวนมิต ิสัมพันธ (พ้ืนท่ี/ระยะ) เวลา ไดสมวัย 

ระดับดีมาก 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอยางมีเหตุผล แกปญหาไดสมวัย ระดับดีมาก 
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค ท่ีแสดงออกไดสมวัย ระดับดีมาก 
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุงม่ันตั้งใจ ทากิจกรรมใหสำเร็จสมวัย ระดับดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการดานภาษาและการส่ือสาร ระดับดีมาก 
ตัวบงชี้ยอย  
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟง พูด จับใจความ เลา สนทนา และสื่อสารไดสมวัย ระดับดีมาก 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ การใชหนังสือ รูจักตัวอักษร 
            การคิดเขียนคาและการอานเบื้องตนไดสมวัยและตามลำดับ  
            พัฒนาการ 

ระดับดีมาก 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับข้ันตอนพัฒนาการสมวัย   
            นำไปสูการขีดเขียนคำท่ีคุนเคย และสนใจ 

ระดับดีมาก 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอยางเหมาะสมตามวัย โดยใชภาษาไทยเปน 
            หลักและมีความคุนเคยกับภาษาอ่ืนดวย 

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการดานสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเปน 
                     พลเมืองดี 

ระดับดีมาก 

            ตวับงชี้ยอย  
๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับ 
            ความแตกตางระหวางบุคคล 

ระดับดีมาก 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซ่ือสัตย รับผิดชอบตอตนเองและ 
            สวนรวม และมีคานิยมท่ีพึงประสงคสมวัย 

ระดับดีมาก 

๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเลน และทำงานรวมกับผูอ่ืนเปนกลุม เปนไดท้ังผูนำและ 
            ผูตาม แกไขขอขัดแยงอยางสรางสรรค 

ระดับดีมาก 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจท่ีเปนสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก 
            ปฐมวัยและตระหนักถึงความเปนพลเมืองดีของประเทศไทย และ   
            ภูมิภาคอาเซียน 

ระดับดีมาก 

 
การกำหนดคาเปาหมาย  

1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตางๆ ท่ีผานมา เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกำหนดคาเปาหมาย  
2. มาตรฐานการตัดสินแตละระดับ กำหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 4 ระดับ เพ่ือใหสอดคลองกับ 
    การประเมิน ดังนี้ 

ระดับ 3 ดีมาก  
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ระดับ 2 ดี  
ระดับ 1 ผานเกณฑข้ันตน  
ระดบั 0 ตองปรับปรุง  

3. การกำหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเปนระดับคุณภาพ หรือ เปน รอยละ 
    ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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บทที่  2   
ผลการจัดการศึกษาในปงบประมาณที่ผานมา 

………………………………………………………… 
จากผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาท่ีผานมาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ได

ปฏิบัติงานบรรลุวิสัยทัศน และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา โดยมีโครงการ/กิจกรรมในดานตางๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล โดยอาศัยกรอบและทิศทางการศึกษา มาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษา 2566-2570 โดยบูรณาการองคความรูตางๆ ยึดหลักการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

1.1  กลยุทธการสงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย ท้ัง 4 ดาน 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และขอเสนอแนะ ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว ผลการ
ดำเนินงาน 

1.โครงการอาหารเสริม
(นม) สำหรับเด็กปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล
หัวทะเล 

-เพ่ือใหเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับอาหาร
เสรมิ(นม) อยางท่ัวถึง
และเพียงพอ 

-เด็กปฐมวัยไดรับ
อาหารเสริม(นม) 
อยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

ครบ 
๑๐๐% 
 

 

ครบ 
๑๐๐% 
 

 

เด็กบางคนไมดื่มนมจืดท่ีจดัหา
ใหเน่ืองจากผูปกครองยังให
ลูกหลานกินนมรสหวานจึง
ตองขอความรวมมือผูปกครอง
รวมกันแกไข 

2.โครงการอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัว
ทะเล 

-เพ่ือใหเด็กปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับอาหารกลางวัน 
อยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

-เด็กปฐมวัยไดรับ
อาหาร กลางวัน
อยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

 

ครบ 
๑๐๐% 
 

 

ครบ 
๑๐๐% 
 

 

-เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
รับประทานอาหารกลางวันท่ี
ถูกหลักโภชนาการ แตยังมีเด็ก
บางรายท่ีมีปญหาทุโภชนาการ
ตองรวมมือกับผูปกครองใน
การแกไข 

3.โครงการสงเสรมิดูแล 
ปองกันสุขภาพปากและ
ฟนสำหรับเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือปองกันไมใหเด็ก
เปนโรคฟนผ ุ

เด็กเล็กรูจักรักษา
สุขภาพของตนเองท่ี
ถูกตอง 

ครบ  
90 % 

ครบ  
90 % 

เด็กและผูปกครองสามารถ
ดูแลสุขภาพปากและฟนท่ี
ถูกตอง แข็งแรง  

4.โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา เครื่องเลน
สนาม สำหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กมี
อุปกรณการเรียนการ
สอนเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการของเด็กให
เหมาะสม 

เด็กมีการ
พัฒนาการส มวัย 
ครบ ๔  ดาน 

ครบ  
80 % 

ครบ  
80 % 

เด็กไดรับการพัฒนาครบท้ัง ๔ 
ดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา 

5.โครงการอบรมให
ความรูเพ่ือแกไขปญหา
ภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

เพ่ือแกไขปญหาเด็กท่ี
มีภาวะโภชนาการ(เด็ก
อวน เด็กผอม) ใหมี
พัฒนาการเจรญิเติบโต
ตามเกณฑมาตรฐาน 

ผูปกครองไดรับ
ความรูเก่ียวกับการ
ดูแลเด็กและเขา
หลักโภชนาการท่ี
ถูกตอง 

รอยละ 
80 

รอยละ 80 ผูปกครองไดรับความรู
เก่ียวกับการดูแลเด็กและเขา
หลักโภชนาการท่ีถูกตอง 
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1.2 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับอยางเทาเทียมกัน 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและขอเสนอแนะ ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว ผลการ
ดำเนินงาน 

1.โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  
- คาหนังสือเรียน 
-คาอุปกรณการเรยีน 
-คาเครื่องแบบนักเรยีน 
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เพ่ือใหเด็กไดรับ
การพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพและ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค 

เพ่ือแบงเบาภาระ
ผูปกครองและเด็ก
ไดรับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

เพ่ือแบงเบาภาระ
ผูปกครองและเด็กไดรับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ 

2.โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานเด็กและมอบ
วุฒิบัตรแกเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กและ
ผูปกครองไดช่ืนชม
ผลงานของเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กไดรับคำชมเชย
จากครูและ

ผูปกครองไดเห็น
ผลงานการพัฒนา

ดานวิชาการ 

รอยละ 90 รอยละ 90 เด็กและผูปกครองไดช่ืน
ชมผลงานของเด็กปฐมวัย
และรวมกันสงเสรมิ
พัฒนาการเด็ก 

3.โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี 

เพ่ือใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง
และศึกษา
สิ่งแวดลอมตางๆ 

เด็กปฐมวัยไดรับ
ความรูจาก
ประสบการณตรง 

รอยละ80 รอยละ 80 เด็กไดรับประสบการณ
ตรงและศึกษาสิ่งแวดลอม
ตางๆ  

4.โครงการแขงขันกีฬา
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง
และรูแพ รูชนะ รู
อภัย ไดพัฒนา
ดานรางกายและ
จิตใจท่ีด ี

เด็กไดรับ
ประสบการณตรง
และรูแพ รูชนะ รู
อภัย 

รอยละ 75 รอยละ 75 เด็กไดรับประสบการณ
ตรงและรูแพ รูชนะ รูอภยั 

5.โครงการจัดกกิจกรรม
วิทยนอยปฐมวัย 

เพ่ือฝกใหเด็กได
สังเกต
เปรียบเทียบ 
เรียนรู 
ประสบการณตรง 

พัฒนาดาน
สติปญญา ดาน
สังคม 

รอยละ 75  รอยละ 75 เด็กไดรับการพัฒนาท้ัง 4 
ดาน จากไดสังเกต
เปรียบเทียบเรยีนรู 
ประสบการณตรง 

6.โครงการสงเสรมิ
จินตนาการเด็กปฐมวัย 
-การเลานิทาน 
-การผลติสื่อ 
การละเลนพ้ืนบาน 

เพ่ือใหเด็กไดเกิด
ทักษะการคิดรวบ
ยอดเกิดทักษะการ
พูด การฟงจาก
การเลานิทานของ
ครู ผูปกครอง 

เด็กไดเกิดทักษะการ
คิดรวบยอดเกิด
ทักษะการพูดการฟง
จากการเลานิทาน
ของครูและ
ผูปกครอง 

รอยละ 75 รอยละ 75 เด็กไดเกิดทักษะการคิด
รวบยอด เกิดทักษะการ
พูด การฟงจากการเลา
นิทาน 
 

7.โครงการผลิตสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนใหตรงกับหนวยการ
เรียนหรือแผนจดั

-เพ่ือพัฒนา
กลามเน้ือมดัใหญ
(ดานรางกาย) 

-เด็กไดเลนรวมกัน
อยางสนุกสนานและ
มีทักษะการเลนตาม
ถนัด 

รอยละ 90 รอยละ 90 เด็กไดพัฒนากลามเน้ือมัด
ใหญ(ดานรางกาย) 
-เพ่ือพัฒนาทักษะการทรง
ตัว(ดานรางกาย) 
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ประสบการณการเรียนรู
เด็กปฐมวัย 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ
การทรงตัว(ดาน
รางกาย 
-เพ่ือพัฒนาการ
เลนรวมกัน(ดาน
สังคม) 
-เพ่ือใหเด็กเกิด
ความสนุกสนาน
(ดานอารมณ) 

-เพ่ือพัฒนาการเลน
รวมกัน(ดานสังคม) 
-เพ่ือใหเกิดความ
สนุกสนาน(ดานอารมณ) 

8.โครงการวันเด็กแหงชาต ิ เพ่ือกระตุนใหเด็ก
ตระหนักในสิทธิ
และหนาท่ีความ
รับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม
กลาคิด กลา
แสดงออก 

เด็กภาคภูมิใจ รู
บทบาทและ
ความสำคญัของ
ตนเองตามความ
ถนัด 

รอยละ 90 รอยละ 90 เด็กตระหนักในสิทธิและ
หนาท่ีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม กลาคดิ 
และกลาแสดงออก 

9.โครงการจัดหาน้ำดืม่ท่ี
สะอาดปลอดภัยสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

-เพ่ือใหเด็กเล็กมี
น้ำดื่มสำหรับ
บริโภคท่ีสะอาด
ปลอดภัยไมมี
สิ่งเจือปน 

เด็กเล็กไดดื่มน้ำท่ี
สะอาด ปลอดโรค 
ไรสิ่งเจอปน 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

เด็กเล็กมีน้ำดืม่สำหรับ
บริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย
ไมมสีิ่งเจอปน 

10.โครงการรณรงคการ
คัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในสถานศึกษา 

เพ่ือปลูกฝง สราง
จิตสำนึกใหเด็ก
รูจักการคดัแยก
ขยะ และลด
ปริมาณขยะใน
สถานศึกษา 

เพ่ือปลูกฝง สราง
จิตสำนึกใหเด็กรูจัก
การคัดแยกขยะ 
และลดปรมิาณขยะ
ในสถานศึกษา 

รอยละ 90 รอยละ 90 สถานศึกษามีการคัดแยก
ขยะท่ีถูกวิธีและมรีายได
จากการจำหนายขยะให
สถานศึกษา 

11.โครงการอบรมเพ่ือ
ปองกันเด็กจมน้ำใหกับ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กรูจัก
วิธีท่ีถูกตองในการ
ปองกันการจมน้ำ 

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กรูจักวิธีท่ีถูกตอง
ในการปองกันการ
จมน้ำ 

รอยละ 80 รอยละ 80 เดกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รูจักวิธีท่ีถูกตองในการ
ปองกันการจมน้ำ 

12.โครงการฝกอบรมการ
ปองกันและระงับอัคคภีัย 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล  

เพ่ือใหครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรูจักการ
ปองกันตัวท่ีถูกวิธี 
และเรียนรูการ
ระงับเหตเุบ้ือตน
หากเกิดอัคคีภยั 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กรูจัก
วิธีปองกันตัวเอง 
และการระงับเหตุ
เบ้ืองตนหากเกิด
อัคคีภัย 
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๒.  กลยุทธดานกีฬาและนันทนาการ 
2.1 กลยุทธการสงเสริมครูผูดูแลเด็กและบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและเพียงพอกับ
ความจำเปน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว ผลการดำเนินงาน ท่ีตั้งไว ผลการดำเนินงาน 

1.โครงกาตรวจสุขภาพ
ประจำปใหครูและผู
ประกอบอาหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเฝาระวัง
และปองกันโรค
ท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกับเด็ก 

ครูและผูประกอบ
อาหารมสีุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง
และไมมภีาวะเสี่ยง
ตอโรคติดตอตางๆ 

รอยละ 100 รอยละ 100 ครูและผูประกอบ
อาหารมสีุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรงและ
ไมมภีาวะเสี่ยงตอ
โรคตดิตอตางๆ 

2.โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษา 

เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ิน/
คณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ/
ครูผูดูแลเด็ก
และบุคลากรใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและบุคลากร
ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับ
ความรูเพ่ิมเติม
และนำมาพัฒนา
สถานศึกษา 

ผูบริหารทองถ่ิน/
คณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ/ครู
ผูดูแลเด็กและ
บุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
บุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดรับ
ความรูและ
ประสบการณมาก
ข้ึน 

รอยละ 80  รอยละ 80 ผูบริหารทองถ่ิน/
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนยฯ/ครูผูดูแลเด็ก
และบุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีความรู
เพ่ิมและนำมาพัฒนา
สถานศึกษา 

3.โครงการจัดซื้อครุภณัฑ
สำนักงานเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของครู
ผูดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพ่ือใหครูผูดูแล
เด็ก/บุคลากรใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมสีิ่งอำนวย
ความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ครูผูดูแลเด็ก/
บุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัต ิ

รอยละ 80 รอยละ 80 ครูผูดูแลเด็ก/บุคลากร
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

4.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือให
ขาราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณธรรม
จริยธรรม มี
ศักยภาพการ
ทำงานใหดียิ่งข้ึน 

ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม มี
ศักยภาพการทำงาน
ใหดียิ่งข้ึน 

รอยละ 100 รอยละ 100 ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีศักยธรรม การ
ทำงานใหดียิ่งข้ึน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมจัดหาสื่อ วัสดุครุภัณฑเคร่ืองใชสำหรับเด็กปฐมวัย 
  3.1 กลยุทธการสงเสริมจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณสำหรับเด็กปฐมวัยอยางเพียงพอ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการจัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว 

เพ่ือใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุงานบาน
งานครัวเพียงพอ
และเกิด
ประสิทธิภาพ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุงานบานงาน
ครัวเพียงพอกับการ
ใชงาน 

รอยละ 80 รอยละ 80 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุงานบานงาน
ครัวสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย 

2.โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณและเครื่องใช
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีวัสดุ
เครื่องใชท่ีเหมา
สมและปลอดภัย 

จัดซื้อใหเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอยาง
ท่ัวถึงและครบทุกคน 

รอยละ 80 รอยละ80 เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีวัสดุเครื่องใชท่ี
เหมือสมและ
ปลอดภัย 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 
4.1 กลยุทธการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิญญาทองถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมอนุรักษภมูิปญญา
ทองถ่ิน เชน การทอเมื่อ
กก การประดิษฐเครื่อง
เลนโบราณ เชน มากาน
กลวย เดินกะลามะพราว 
ฯลฯ 

เพ่ือใหเด็กไดรับ
ประสบการณ
ตรงจากการรวม
กิจกรรม 

เด็กปฐมวัยไดเรียนรู
เก่ียวกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

รอยละ 90 รอยละ 90 เด็กปฐมวัยไดเรียนรู
เก่ียวกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

2.โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม สำหรับเด็ก
ปฐมวัย วันไหวครู วันแม
แหงชาติฯ 

เพ่ือสงเสริมให
เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม มี
ความประพฤติ
เรียบรอย มี
ระเบียบวินัย 

เด็กปฐมวัยมีความ
กระตือรือรนในการ
ทำความดี มสีมาธิใน
การทำกิจกรรม
ตางๆ 

รอยละ 90  รอยละ 90 เด็กมีคณุธรรม
จริยธรรม มีความ
ประพฤติเรียบรอย 
มีระเบียบ มีวินัย 

3.โครงการสงเสรมิการจดั
กิจกรรมวันสำคัญทาง
พุทธศาสนา เชน วันออก
พรรษา ฯลฯ 

เพ่ือปลูกฝงให
เด็กมีคณุธรรม
จรยิธรรม มี
คานิยมท่ีดีงาม
และรักษา
วัฒนธรรม
ประเพณีใหคง
อยูสืบไป 

เด็กปฐมวัยได
แสดงออกและมีสวน
รวมในการจดั
กิจกรรม 

รอยละ 90 รอยละ 90 เด็กไดรับการปลูกฝง
ใหมีคุณธรรม
จริยธรรม มีคานิยม
ท่ีดีงามและรักษา
วัฒนธรรมประเพณี
ใหคงอยูสืบไป 
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4.โคงการสงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
เชน ลอยกระทง วัน
สงกรานต ฯ 

เพ่ือปลูกฝง
คานิยมท่ีดีงาม
ใหกับเด็กและ
รักษาวัฒนธรรม
การแตงกาย
แบบไทยใหคง
อยูสืบไป 

เด็กปฐมวัยมีความ
พรอมเพรียง เกิด
ความสวยงาม
สงเสริมใหเด็กรัก
ความเปนไทย 

รอยละ 90 รอยละ 90 เด็กไดรับการปลูก
คานิยมท่ีดีงามและ
รักษาวัฒนธรรมการ
แตงกายแบบไทยให
คงอยูสืบไป 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมสถานศึกษาใหมีคุณภาพและบรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสมตอการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย 
5.1 กลยุทธการรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงาน ติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการอบรมให
ความรูการปฏิบัติงาน การ
นิเทศงาน การติดตามผล
การดำเนินงานภายใน
องคกรและสถานศึกษา 

เพ่ืออบรมให
ความรู และ
ซักซอมแนว
ทางการ
ปฏิบัติงานของบุ
ลากรทาง
การศึกษา 

จัดอบรมเองและสง
บุคลากรไปอบรม
ตางๆ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง 

รอยละ 100 รอยละ 100 ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัความรู
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 
 

 
5.2 กลยุทธการสงเสริมและปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายในและภายนอก
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล เชน สนาม
เด็กเลน การปลูกไม
ประดับ การจัดสวนหยอม 
การติดตั้งผามานก้ัน
แสงแดด ฯ 

เพ่ือปรับปรุงภมูิ
ทัศภายในและ
ภายนอกอาคาร
ศูนยพัฒนนาเด็ก
เล็กตำบลหัว
ทะเลใหได
มาตรฐานและ
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพสิ่งแวดลอมท่ี
ดีข้ึนและมีความ
ปลอดภัย 

รอยละ 80 รอยละ 80 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศนท่ีเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม
ใหเด็ก 

2.โครงการปรับปรุง
ซอมแซมและตอเติม 
อาคารเรยีน หองครัว 
หองเก็บของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมตอเติม
อาคารเรยีน
หองครัว หอง
เก็บของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเลมี
อาคาร ท่ีเหมาะสม
กับการเลีย้งดูเด็กท่ี
เหมาะสม ปลอดภัย 

รอยละ 70 รอยละ 70 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยปลอดภัย
และมมีาตรฐาน
สามารถใชงานตาม
ความเหมาะสม 
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3.โครงการสงเสรมิการ
เรียนรูเด็กปฐมวัย สราง
สนามเด็กเลนเสริมสราง
ปญญา 

เพ่ือใหเด็กไดรับ
การพัฒนาครบ
ท้ัง 4 ดาน คือ
ดานรางกาย 
อารมณ สังคม 
และสติปญญา 

เด็กไดรับการพัฒนา
และเรียนรูความ
ถนัดตามฐานการ
เรียนรูตางๆ  

รอยละ 90 รอยละ 90 เด็กเล็กไดมีเสาธงท่ี
ไดมาตรฐานในการ
ทำกิจกรรมตาม
แผนการจดั
ประสบการณ 

4.โครงการกอสรางเสาธง
ชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กได
มีเสาธงท่ีได
มาตรฐานในการ
ทำกิจกรรมตาม
แผนการจดั
ประสบการณ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
เสาธงชาติท่ีได
มาตรฐาน 

รอยละ 100 รอยละ 100 เด็กเล็กไดมีเสาธงท่ี
ไดมาตรฐานนการ
ทำกิจกรรมตามแผน
จัดประสบการณ 

5.โครงการกอสรางรั้ว-
ปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กได
มีเสาธงท่ีได
มาตรฐานในการ
ทำกิจกรรมตาม
แผนจัด
ประสบการณ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
รั้ว-ปายท่ีสวยงาม
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน 

รอยละ 90 รอยละ 90 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศนท่ีสวยงาม
และเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

6.โครงการจัดซื้อและ
ติดตั้งกลองวงจรปดใน
สถานศึกษา 

เพ่ือปองกัน
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินรวมถึง
เด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

รอยละ 80 รอยละ 80 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของชมุชน 

6.1 กลยุทธการพัฒนาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชมุชน 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการเยีย่มบาน
นักเรียน 

เพ่ือสงเสริม
การศึกษาและ
เช่ือมโยงการ
เรียนรูของเด็ก 

ครูผูดูแลเด็กไดสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับ
ผูปกครอง 

รอยละ 100 รอยละ 100 บุคลากรทางการ
ศึกษาไงดรับรูปญหา
ของเด็กและสามารถ
แกไขปญหาชวยกัน
ได 

2.โครงการประชุม/อบรม
ใหความรูความเขาใจ
ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัวทะเล 

เพ่ือใหชุมชน 
ผูปกครองไดมี
ความรูเก่ียวกับ
การเลีย้งดูเด็ก
ปฐมวัยท่ีถูกตอง
ไดมาตรฐาน 

เพ่ือใหชุมชน
ผูปกครองไดมีความ
เก่ียวกับการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยท่ีถูกตอง
ไดมาตรฐาน 

รอยละ 95 รอยละ 95 ชุมชน และ
ผูปกครองไดมี
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยท่ีถูกตอง
ไดมาตรฐาน 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

 
6.2 กลยุทธการพัฒนาใหการสนับสนุนและรวมมือกับชมุชนในกจิกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการสงเสรมิการ
เรียนรู สายใยรัก เช่ือม
ความสัมพันธกับชุมชน 

เพ่ือใหครูผูดูแล
เด็กไดเขารวม 
หรือชวยเหลือ
กิจกรรมตางๆ 
ของชุมชน และ
หนวยงานท้ัง
ภาครัฐตาม
ความเหมาะสม 

ครูผูดูแลเด็ก
บุคลากรทาง
การศึกษาและ
ผูปกครอง ชุมชน 
องคกรตางๆ เกิด
ความรัก ความ
สามัคคี มสีวนรวม 
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน มีความสัมพันธ
อันดีตอกัน 

รอยละ 80 รอยละ 80 ครูผูดูแลเด็กไดเขา
รวม หรือชวย 

2.โครงการทอดผาปาเพ่ือ
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัวทะเล 

เพ่ือใหชุมชน 
ผูปกครองมสีวน
รวม สนับสนุน
งบประมาณ ใน
การพัฒนาเด็ก
เล็ก 

ชุมชน ผูปกครอง มี
สวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา
และเกิด
ความสัมพันธอันดี
ตอกัน 

รอยละ 60 รอยละ 60 ชุมชน ผูปกครองมี
สวนรวมสนับสนุน
งบประมาณ ในการ
พัฒนาเด็กเล็ก 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

บทที่ 3 
ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

………………………………………………………………… 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2566-๒๕70   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัว
ทะเล มียุทธศาสตรและกลยุทธในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร  กลยุทธ/แนวทาง หนวยงานผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรท่ี 1การสงเสริม
พัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพและบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

1.1  กลยุทธการสงเสริมและการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในและภายนอกของสถานศึกษา 

1.2  กลยุทธในการรายงานผลการดำเนินงานการติดตาม  
ผลงาน การประเมินผลงานท้ังภายนอกและภายใน 

1.3 กลยุทธการสงเสริมระบบการดูแลความสะอาดและความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการใหเขมแข็ง เนนการมี
สวนรวมของชุมชน 

2.1 กลยุทธการสงเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
ความรวมมือและสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การสงเสริมและพัฒนาครู
ผูดูแลเด็กและบุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

3.1 กลยุทธการสงเสริมครูผูดูแลเด็กบุคลากรในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหมีคุณภาพและเพียงพอกับความจำเปน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การสงเสริมกระบวนการการ
เรียนรูและพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
 

4.1 กลยุทธการสงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยท้ัง 4 ดาน 
4.2 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
เทาเทียมกัน 
4.3 กลยุทธการสงเสริมสุขภาพสุขอนามัยท่ีดีละระบบดูแล
ชวยเหลือใหกับเด็กปฐมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริม
จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภณัฑ
เครื่องใชสำหรับเด็กปฐมวัย 

5.1 กลยุทธการสงเสริมจัดหาวัสดุครุภัณฑอุปกรณเครื่องใช
สำหรับเด็กอยางพอเพียง 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตรท่ี 6  
6.ยุทธศาสตรการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาพ้ืนบานและงาน
ประเพณี 
 

6.1 สงเสริมชุมชนในการมีสวนรวม สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
งานประเพณีทองถ่ินในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

บทที่ 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

…………………………………………………………………………… 
                   ในปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  มีโครงการ/กิจกรรมจำแนกตาม
ยุทธศาสตรและกลยุทธการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้       
4.1  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2566 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2567 

ปงบประมาณ  
 พ.ศ.2568 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2569 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2570 

รวม ๕ ป 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ  

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริม
สถานศึกษาใหมีคุณภาพและ
บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
1.1กลยุทธการสงเสริมและปรับปรุง
ภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
1.2 กลยุทธการรายงานผลและ
ติดตามผลการดำเนินงาน ติดตามผล
การประเมินคณุภาพภายใน 
1.3 กลยุทธการสงเสริมระบบการ    
ดูแลความสะอาดและความปลอดภัย
ในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
 

 
 
 
 
 

12 
 
 

5 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 

4,935,000 
 
 
- 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

12 
 
 

5 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4,935,000 
 
 
- 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

12 
 
 

5 

 
 
 
 
 

4,935,000 
 
 
- 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

12 
 
 

5 

 
 
 
 
 

4,935,000 
 
 
- 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

12 
 
 

5 

 
 
 
 
 

4,935,000 
 
 
- 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

24,6750,000 

 
 
- 
 
 

100,000 

รวม 21 4,955,000 12 4,955,000 12 4,955,000 12 4,955,000 12 4,955,000 24,525,000 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.256 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2567 

ปงบประมาณ  
 พ.ศ.2568 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2569 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2570 

รวม ๕ ป 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ
  

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให
เขมแข็ง เนนการมีสวนรวมของชุมชน
2.1 กลยุทธการพัฒนาจดักิจกรรมท่ี
สงเสริมความรวมมือและความสมัพันธท่ี
ดีกับผูปกครองและชุมชน 
 

 
 
 

6 

 
 
 
45,000 

 
 
 

6 

 
 

 
45,000 

 
 
 

6 

 
 

 
45,000 

 
 
 

6 

 
 

 
45,000 

 
 
 

6 

 
 

 
45,000 

 
 
 

225,000 

รวม    6 45,000    6 45,000     6 45,000      6 45,000     6 45,000 225,000 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและ
พัฒนาครูผูดูแลเด็กและบุคลากรใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3.1 กลยุทธการสงเสริมครูผูดูแลเด็ก
บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี
คุณภาพและเพียงพอกับความจำเปน 
 

 
 
 

6 

 
 
 

110,000 
 

 
 
 

6 

 
 
 

110,000 
 

 
 
 

6 

 
 
 

110,000 
 

 
 
 

6 

 
 
 

110,000 
 
 

 
 
 

6 

 
 
 

110,000 
 

 

 
 
 

550,000 
 

รวม 6 110,000 
 

6 110,000 
 

6 110,000 
 

6 110,000 
 

6 110,000 
 

550,000 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

 
 
 
 
 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2566 

 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2567 

ปงบประมาณ  
 พ.ศ.2568 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2569 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2570 

รวม ๕ ป 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ  

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริม
กระบวนการการเรียนรูและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
4.1 กลยุทธการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กตามวันท้ัง 4 ดาน 
4.2 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษาอยางเทาเทียม
กัน 
4.3 กลยุทธการสงเสริมสุขภาพ
สุขอนามัยท่ีดีและระบบการดูแล
ชวยเหลือใหกับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 

8 
 

5 

 
 
 

714,804 
 
 
160,000 
 
25,000 

 
 
 
3 
 
 

11 
 

5 
 
 

 
 
 

714,804 
 
 

160,000 
 

25,000 

 
 
 
3 
 
 

11 
 

5 

 
 
 

714,804 
 
 

160,000 
 

25,000 

 
 
 
3 
 
 

11 
 

5 

 
 
 

714,804 
 
 

160,000 
 

25,000 

 
 
 
3 
 
 

11 
 

5 

 
 
 

714,804 
 
 

160,000 
 

5 

 
 
 

3,574,020 
 
 

8,000,000 
 

125,000 

รวม 11 874,804   11 874,804  11 874,804   11 874,804  11 874,804 4,374,020 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2566 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2567 

ปงบประมาณ  
 พ.ศ.2568 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2569 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2570 

รวม ๕ ป 

 จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 จำนวน
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมจัดหา
สื่อ วัสดุครุภัณฑเคร่ืองใชสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
5.1 กลยุทธการสงเสริมจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑและอุปกรณสำหรับเด็ก
ปฐมวัยอยางเพียงพอ 
 

 

 
 
 

5 

 
 
 

380,000 

 
 
 

5 

 
 
 

380,000 

 
 
 

5 

 
 
 

380,000 

 
 
 

5 

 
 
 

380,000 

 
 
 

5 

 
 
 

380,000 

 
 
 

1,900,000 

รวม 5 380,000 5 380,000 5 380,000 5 380,000 5 380,000 1,900,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาพ้ืนบานและงานประเพณี 
6.1 กลยุทธการสงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 
 

 

 
 
 

4 
 

 
 
 

16,000 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 

16,000 
 

 
 
 
4 

 

 
 
 

16,000 
 

 
 
 
4 

 

 
 
 

16,000 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 

16,000 
 

 
 
 

80,000 

รวม 4 16,000 4 16,000 4 16,000 4 16,000 4 16,000 80,000 
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4.2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การสงเสริมสถานศึกษาใหมีคุณภาพและบรรยากาศส่ิงแวดลอมเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย 
     1.1 กลยุทธการสงเสริมและปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 ๒๕70 

1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศนภายในและ
ภายนอกอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัว
ทะเล เชน สนามเด็กเลน 
การปลูกตนไมประดับ 
การจัดสวนหยอม การ
ติดตั้งผามานก้ังแสงแดด 

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศนภายใน
และภายนอกอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล
ใหไดมาตรฐานและเหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีเสรภีาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน
และมีความ
ปลอดภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศนท่ีเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม
ใหเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

2 โครงการปรับปรุง
ซอมแซม ตอเติมอาคาร
เรียน หองครัว หองเก็บ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล ใหเกิด
ความปลอดภัยและ
เหมาะสมกับการใชงาน
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม ตอ
เติมอาคาร หองครัว หอง
เก็บของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเลใหเกิดความ
ปลอดภัยและเหมาะสมกับ
การใชงานกับเด็กปฐมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารท่ี
เหมาะสมกับการ
เลี้ยงดเูด็กท่ี
เหมาะสม
ปลอดภัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ปลอดภัย 
และมมีาตรฐาน 
สามารถใชงานตาม
ความเหมาะสม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

3 โครงการปรับปรุง
ซอมแซม ตอเติม และ
ปรับภูมิทัศนสนามเด็ก
เลนเสริมสรางปญญาให
ไดคณุภาพ มาตรฐาน 
และปลอดภัย 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ตอ
เติม และปรับภูมิทัศน สนาม
เด็กเลนเสริมสรางปญญาให
ไดคณุภาพและมาตรฐานท่ีดี 
ใหแกเด็กไดรับการพัฒนา
ครบท้ัง ๔ ดาน คือ ดาน

เด็กไดรับการ
พัฒนาและเรียนรู
ตามความถนัด
ตามฐานการ
เรียนรูตางๆ อยาง
ไดคณุภาพ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปรับปรุงซอมแซม 
ตอเติม และปรบัภูมิ
ทัศน สนามเด็กเลน
เสรมิสรางปญญาให
ไดคณุภาพและ
มาตรฐานท่ีดี ใหแก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
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รางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา 
 

มาตรฐาน และ
ความปลอดภัย 

เด็กไดรับการพัฒนา
ครบท้ัง ๔ ดาน คือ 
ดานรางกาย 
อารมณ สังคม และ
สติปญญา 

4 โครงการจดัซื้อ ปรับปรุง 
ซอมแซม และติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด
ในสถานศึกษา 

เพ่ือปองกันความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสินรวมถึง
เด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ปองกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินรวมถึงเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

5 โครงการตอเติม 
ปรับปรุงซอมแซม และ
ปรับภูมิทัศนเสาธงชาติ
และสนามหนาเสาธง
ชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กไดมีภูมิทัศน
เสาธงชาติ และบริเวณสนาม
หนาเสาธงชาติท่ีสวยงามและ
ไดมาตรฐานในการทำ
กิจกรรมตามแผนจัด
ประสบการณ 
 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีเสาธงชาติท่ี
ไดมาตรฐาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กไดมีภูมิทัศน
เสาธงชาติ และ
บริเวณสนามหนา
เสาธงชาติท่ีสวยงาม
และไดมาตรฐานใน
การทำกิจกรรมตาม
แผนจัด
ประสบการณ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

6 โครงการกอสรางรั้ว-
ปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตอเติมและปรับภูมิทัศน
ใหสวยงาม 
 

เพ่ือให ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศนท่ีสวยงาม และเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย 
 

ศูนยพัฒนาเด็กมี
รั้ว-ปายท่ีท่ี
สวยงาม ปลอดภัย
และไดมาตรฐาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศนท่ีสวยงาม 
และเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

7 โครงการกอสรางโดม
เอนกประสงคศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัว
ทะเล 

เพ่ือใหมีโดมลาน
เอนกประสงคในการจัด
กิจกรรมไดสะดวกในทุกฤด ู

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมโีดม
เอนกประสงคใน
การใชประกอบ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเลมีโดม
ลานเอนกประสงค
ในการจัดกิจกรรมได
สะดวกในทุกฤด ู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
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กิจกรรมตางๆ 
จำนวน 1 หลัง 

8 โครงการติดตั้งกันสาด
เช่ือมตอกับอาคาร
เอนกประสงค 

เพ่ือปองการฝนสาดและแดด
ในยามเชาท่ีจะสาดและสอง
ทางทิศตะวันออกของอาคาร
เอนกปรสงค 

กันสาดเช่ือตอกับ
อากคาร
เอนกประสงคทาง
ตะวันออกของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัวทะเล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปองการฝนสาดและ
แดดในยามเชาท่ีจะ
สาดและสองทางทิศ
ตะวันออกของ
อาคารเอนกปรสงค 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

9 โครงการปรับภูมิทัศน 
ทาสีท้ังภายในและ
ภายนอกอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศนท่ีสวยงาม และเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย 
 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
สวยงามเรียบรอย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม 
และเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

10 โครงการกอสรางสระ
วายน้ำเพ่ือสาธิตการ
วายน้ำเพ่ือปองกัน
เด็กจมน้ำ 

 

เพ่ือปองกันการจมน้ำ
ของเด็กและเยาวชน
ตำบลหัวทะเล 

สระวายน้ำ 
 จำนวน  ๑ แหง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กไดเรียนรูการ
วายน้ำและป
ปองกันตนเอง
จากการจมน้ำ
ของเด็กปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

11 โครงการติดตั้ง
หนาตาง ประตูบาน
เลื่อน และตาขายมุง
ลวด รอบอาคารโรง
อาหารเด็กเล็ก 

เพ่ือปองกันอันตรายและ
ความปลอดภัยสำหรับ
เด็กเล็กในขณะ
รับประทานอาหารในโรง
อาหาร 

หนาตางและประตู
บานเลื่อน และตา
ขายมุงลวด รอบ
อาคารโรงอาหาร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปองกันอันตราย
และความ
ปลอดภัยสำหรับ
เด็กเล็กในขณะ
รับประทาน
อาหารในโรง
อาหาร 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
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12 โครงการกอสราง
อาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหลัง
ใหม 

เพ่ือหองเรียนให
เหมาะสมและแยกเด็ก
กับครูใหมีอัตราสวน
1:10 ตามมาตรฐานของ 

เพ่ิมหองเรียน
จำนวน 4 หอง 
เพ่ิมหองน้ำ 4 
หอง 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

 
1.2 กลยุทธการรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน ติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 ๒๕70 

1 โครงการอบรมใหความรู
การปฏิบัติงาน การ
นิเทศงาน การติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ภายในองคกรและ
สถานศึกษา 

เพ่ืออบรมใหความรูและ
ซักซอมแนวทางการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
ทางการศึกษา 

จัดอบรมและ
สงเสริมบุคลากร
รับการอบรม
พัฒนาตนเอง 
อยางนอยป
การศึกษาละ 1 
ครั้ง 

- - - - - ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัความรู
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

2 โครงการการติดตาม
ผลการประเมิน
ภายในของ
สถานศึกษา(sar) 
 

ติดตามผลการประเมิน
คุณภาพภายในและ
ภายนอกใหมีคุณภาพ
และผานมาตรฐาน 

ประเมินผล
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
ปละ 1 ครั้ง 

- - - - - สถานศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/ 
คณะกรรมการศูนยฯ 

3 โครงการการติดตามผล
การประเมินภายนอก
ของสถานศึกษา(สมศ.) 
 

ติดตามผลการประเมิน
คุณภาพภายในและ
ภายนอกใหมีคุณภาพ
และผานมาตรฐาน 

ประเมินผล
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
ปละ 1 ครั้ง 

- - - - - สถานศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/ 
คณะกรรมการจาก

ภายนอก 
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4 โครงการจดัทำหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
ทองถ่ินของสถนศกึษาและ
วิเคราะหหลักสูตร 

ปละ1 ครั้ง - - - - - สถานศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/ 

5 โครงการการนิเทศน
ติดตามการจดั
ประสบการณของครู/ผูดู
และเด็กในสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาครูใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

ภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง 

- - - - - สถานศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/ 

 

1.3  กลยุทธการสงเสริมระบบการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 ๒๕70 

1 โครงการปองกันความ
ปลอดภัยสำหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา 
-กิจกรรมอบรมเพ่ือ
ปองกันเด็กจมน้ำ 
-ฝกอบรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัย 
-ฝกซอมปองกัน
สถานการณเด็กติดในรถ 
-อบรมใหความรูเพ่ือ
ปองกันและระงับการ
แพรระบาดของเช้ือ
โรคตดิตอ 
-กิจกรรมรณรงคการขับ
ข่ีปลอดภัยใสหมวก
กันน็อค 

-เพ่ือใหเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กรูจักวิธีท่ีถูกตองในการ
ปองกันการจมน้ำ 
-เพ่ือใหครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรูจักการปองกันตัวท่ีถูก
วิธี และเรยีนรูการระงับ
เหตุเบ้ืองตนหากเกิด
อัคคีภัย 
-เพ่ือใหเด็กมีทักษะการ
ชวยเหลือตนเอง 
-เพ่ือปองกัน และระงับ
การแพรเช้ือโรคติดตอ 
หรือไวรสั สายพันธุตางท่ี

กิจกรรมละ 1 
ครั้ง/ป 
 
 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สถานศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/ 
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จะเกิดข้ึนในชวงเวลาน้ันๆ 
ไดอยางเทาทันเหตุการณ 

2 โครงการจดัซื้อตดิตั้ง
และซอมกลองวงจรปด 

 

เพ่ือดูแลพ้ืนท่ีใหปลอดภัย
ในศถานศึกษา 

มีกลองครบทุกจุด
ในพ้ืนท่ี 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สถานศึกษามีความ
ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/ 

3 โครงการรณรงครักษา
ความสะอาดความ
สะอาดในสถานศึกษา 

เพ่ือรักษาความสะอาดท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง 

- - - - - สถานศึกษามีความ
สะอาด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/
ผูปกครอง 

4 โครงการรณรงคการ
คัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะใน
สถานศึกษา 

-การคัดแยกขยะรไีซส
เคิล 
-การทำบอขยะเปยก 

เพ่ือรักษาความสะอาดท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา  

ดำเนินการตลอดป
การศึกษา 

- - - - - สถานศึกษามีความ
สะอาด สถานศึกษา
มีการคัดแยกขยะท่ี
ถูกวิธีและมีรายได
จากการจำหนาย
ขยะใหกับ
สถานศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/
ผูปกครอง/เด็ก 
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๒.ยุทธศาสตรท่ี การสงเสริมและการพัฒนาดานการมีสวนรวมของชุมชน 
2.1 กลยุทธการพัฒนาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือและสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 ๒๕70 

1 โครงการจดัประชุม
ผูปกครองฯ 
 

เพ่ือใหผูปกครองมสีวน
รวมในการบรหิารจดัการ
ภายในศูนยฯและมีสวน
รวมในการจดักิจกรรม
สำหรับเด็ก 

ภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ชุมชนและผูปกครอง
มีสวนรวมในการ
บริหารจดัการศูนย
เด็กฯ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/ 

2 2.โครงการประชุม/
อบรมใหความรูความ
เขาใจผูปกครองฯ 

เพ่ือใหผูปกครองมีความรู
ความเขาใจในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

ปละ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูปกครองมีความรู
ความเขาใจในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/ 

3 3.โครงการ/กิจกรรม
การประชุม
คณะกรรมการศูนยฯ 

 

เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการภายใน
ศูนยฯและมสีวนรวมใน
การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก 

ภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ชุมชนและผูปกครอง
มีสวนรวมในการ
บริหารจดัการศูนย
เด็กฯ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/ 

4 โครงการสงเสริมการ
เรียนรู สายใยรัก เช่ือม
ความสัมพันธกับชุมชนฯ 

 

เพ่ือใหผูปกครองมสีวน
รวมในการพัฒนาศูนยฯ 

ปละ 1 ครั้ง - - - - - ชุมชนและผูปกครอง
มีสวนรวมในการ
บริหารจดัการศูนย
เด็กฯ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/ 

5 โครงการทอดผาปา
การศึกษาฯ 

 

เพ่ือใหชุมชน/ผูปกครองมี
สวนรวมในการพัฒนา
ศูนยฯ 

ปละ 1 ครั้ง - - - - - ชุมชนและผูปกครอง
มีสวนรวมในการ
บริหารจดัการศูนย
เด็กฯ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/ 

6 โครงการจดัซื้อศาลาท่ี
พักผูปกครองฯ 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ใหผูปกครองเวลามารบั
บุตรหลาน 

จำนวน 4 หลัง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผูปกครองมีท่ีพัก
เวลามารับมาสง
นักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ/ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมพัฒนาครูผูดูแลเด็กและบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็ก 

3.1 กลยุทธการสงเสริมพัฒนาครูผูดูแลเด็กและบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพเพียงพอกับความจำเปน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 ๒๕70 

1 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจำปใหครูและผู
ประกอบอาหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเฝาระวังและปองกัน
โรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเด็ก 

ครูและผูประกอบ
อาหารมสีุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง
และไมมภีาวะ
เสี่ยงตอโรคตดิตอ
ตางๆ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ครูและผูประกอบ
อาหารมสีุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง
และไมมภีาวะเสี่ยง
ตอโรคติดตอตางๆ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

2 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษา 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน/
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนยฯ/ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีความรูเพ่ิมและนำมา
พัฒนาสถานศึกษา 

ผูบริหารทองถ่ิน/
คณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ/ครู
ผูดูแลเด็กและ
บุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู 
ประสบการณตรง
มากข้ึน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูบริหารทองถ่ิน/
คณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ/ครู
ผูดูแลเด็กและ
บุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรูเพ่ิมและ
นำมาพัฒนา
สถานศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

3 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
สำนักงานเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของครู
ผูดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพ่ือใหครูผูดูและเด็ก 
บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมสีิ่งอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ครูผูดูแลเด็ก/
บุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครูผูดูแลเด็ก/
บุคลากรมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิง
ข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
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4 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมสำหรับ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม มี
ศักยภาพการทำงานใหดี
ยิ่งข้ึน 

ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม มี
ศักยภาพการ
ทำงานใหดียิ่งข้ึน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม มี
ศักยภาพการทำงาน
ใหดียิ่งข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

6 โครงการการจัดทำ
ขบวนการPLC เพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู ใน
สถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 

มีช่ัวโมงในการ
พัฒนาคนเองอยาง
นอย ภาคเรยีนละ
25 ช่ัวโมง 

- - - - - ครูไดรับการพัฒนา
ตนเองภายใน
สถานศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมกระบวนการการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 4.1 กลยุทธการสงเสริมพัฒนาการเด็กใหเหมาะสมตามวัยท้ัง 4 ดาน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ / ท่ีมา (บาท) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 ๒๕70 

1 โครงการอาหารเสรมิ
(นม)เด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัว
ทะเล 

เพ่ือใหปฐมวัยศในศูนย
เด็กเล็กฯไดดื่มอาหาร
เสรมิ(นม)ท่ีมีประโยชน
ครบ 100 % 

เด็กปฐมวัยในศูนยเด็ก
เล็กฯ ไดดืม่อาหารเสริม
(นม)ท่ีมีประโยชน
เพียงพอ 

159,104 
(รัฐอุดหนุน) 

159,104
(รัฐอุดหนุน) 

159,104
(รัฐอุดหนุน) 

159,104
(รัฐอุดหนุน) 

159,104
(รัฐอุดหนุน) 

ไดรับสารอาหารท่ีมี
ประโยชนอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ 
 

กองการศึกษาฯ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัวทะเล 

2. โครงการอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัว
ทะเล 

เพ่ือใหปฐมวัยในศูนยเด็ก
เล็กฯไดรับประทาน
อาหารกลางวันท่ีมี
ประโยชน ถูกหลัก
โภชนาการครบ 100% 

เด็กปฐมวัยในศูนยเด็ก
เล็กฯ ไดรับประทาน
อาหารกลางวันท่ีถูก
หลักโภชนาการ 

455,700
(รัฐอุดหนุน) 

455,700
(รัฐอุดหนุน) 

455,700
(รัฐอุดหนุน) 

455,700
(รัฐอุดหนุน) 

455,700
(รัฐอุดหนุน) 

ปฐมวัยในศูนยเด็กเล็กฯได
รับประทานอาหาร
กลางวัน ครบ 5 หมูตาม
หลักโภชนาการ 
 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัวทะเล 
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3 โครงการจดัหาสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ 
การศึกษา เครื่องเลน
สนามสำหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กมีอุปกรณ
การเรยีนการสอนเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการเด็กให
เหมาะสม 

เด็กปฐมวัยในศูนยเด็ก
เล็กฯ มีการพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย ครบ 
4 ดาน 

100,000
(รัฐฯรายหัว) 

100,000
(รัฐฯรายหัว) 

100,000
(รัฐฯรายหัว) 

100,000
(รัฐฯรายหัว) 

100,000
(รัฐฯรายหัว) 

เด็กไดรับการพัฒนาครบ
ท้ัง 4 ดาน ไดแกรางกาย 
อารมณ สังคมและ
สติปญญา 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัวทะเล 

 
   กลยุทธท่ี 4.2 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาในระดับอยางเทาเทียมกัน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ / ท่ีมา (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 ๒๕70 

1 โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสำหรับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
-คาหนังสือเรียน 
-คาอุปกรณการเรยีน 
-คาเครื่องแบบนักเรยีน 
-คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน 

-เพ่ือแบงเบาภาระ
ผูปกครอง 
-เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ
และบรรลตุามคณุลักษณะ
อันพึงประสงค 

ผูปกครองและเด็ก
ปฐมวัยในศูนย 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เพ่ือแบงเบาภาระ
ผูปกครองและเด็ก
ไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

2 โครงการจัด
นิทรรศการผลงาน
เด็กและมอบวุฒิบัติ
แกเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กและ
ผูปกครองไดชื่นชม
ผลงานของเด็กปฐมวัย 

เด็กและผูปกครองได
เห็นพัฒนาการดาน
วิชาการ 

- - - - - เด็กและผูปกครอง
ไดชื่นชมผลงานของ
เด็กปฐมวัยและ
รวมกันกันสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

3 โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี 

เพ่ือใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงและ
ศึกษาสิ่งแวดลอมตางๆ 

เด็กปฐมวัยไดรับ
ความรูจาก
ประสบการณตรง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กไดรับ
ประสบการณตรง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
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และศึกษา
สิ่งแวดลอมตางๆ 

4 โครงการแขงขันกีฬา
เด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงและรู
แพ รูชนะ รูอภัย ได
พัฒนาดานรางกายและ
จิตใจท่ีดี 

เด็กไดรับ
ประสบการณตรง
และรูแพ รูชนะ รู
อภัย 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กไดรับ
ประสบการณตรง
และรูแพ รูชนะ รู
อภัย ไดพัฒนาดาน
รางกายและจิตใจท่ี
ด ี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

5 โครงการจัดกิจกรรม
วิทยนอยปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กไดสังเกต
เปรียบเทียบเรียนรู
ประสบการณตรง 

พัฒนาการดาน
สติปญญา ดานสังคม 

- - - - - เด็กไดรับการ
พัฒนา ท้ัง 4 ดาน
จากการไดรับการ
สังเกต เปรียบเทียบ 
เรียนรู
ประสบการณตรง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

6 โครงการสงเสริม
จินตนาการเด็ก
ปฐมวัย 

-การเลานิทาน 

-การผลิตสื่อ 

-การละเลนพ้ืนบาน 

เพ่ือใหเด็กไดเกิดทักษะ
ความคิดรวบยอด เกิด
ทักษะการพูด การฟง
จากการเลานิทานของ
ครู ผูปกครอง 

- - - - - - เด็กไดเกิดทักษะ
ความคิดรวบยอด 
เกิดทักษะการพูด 
การฟงจากการเลา
นิทานของครู 
ผูปกครอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

7 โครงการผลิตสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหตรงกับ
หนวยการเรียนหรือ

-เพ่ือใหเด็กไดพัฒนา
กลามเนื้อมัดใหญ(ดาน
รางกาย) 

- - - - - - เด็กไดพัฒนา
กลามเนื้อมัดใหญ
(ดานรางกาย) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
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แผนการจัด
ประสบการณการ
เรียนรูเด็กปฐมวัย 

-เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ทรงตัว(ดานรางกาย) 
-เพ่ือพัฒนาการเลน
รวมกัน(ดานสังคม) 
-เพ่ือใหเด็กเกิดความ
สนุกสนาน(ดาน
อารมณ) 

-เพ่ือพัฒนาทักษะ
การทรงตัว(ดาน
รางกาย) 
-เพ่ือพัฒนาการเลน
รวมกัน(ดานสังคม) 
-เพ่ือใหเด็กเกิด
ความสนุกสนาน
(ดานอารมณ) 

8 โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 

เพ่ือกระตุนใหเด็ก
ตระหนักในสิทธิและ
หนาท่ีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม 
กลาคิด กลาแสดงออก 

เด็กภาคภูมิใจ รู
บทบาทและ
ความสำคัญของ
ตนเองตามความถนัด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กตระหนักใน
สิทธิและหนาท่ี
ความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม 
กลาคิด กลา
แสดงออก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
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4.3 กลยุทธการสงเสริมสุขภาพสุขอนามัยท่ีดีและระบบดูแลชวยเหลือใหกับเด็กปฐมวัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 ๒๕70 

1 โครงการเยี่ยมบาน
นักเรียน 

เพ่ือสงเสริมการศึกษาและ
เช่ือมโยงการเรียนรูของ
เด็ก 

ครูผูดูแลเด็กได
สรางความสัมพันธ
ท่ีดีกับผูปกครอง 

- - - - - บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัรูปญหา
ของเด็กและสามารถ
แกไขปญหาชวยกัน
ได 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

2 โครงการสุขภาพดมีีสุข
เด็กแรกเกิด0-6 ป 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาสุขภาพ
และโภชนาการใหเด็ก
ปฐมวัย 0-6 ป อยาง
เหมาะสมตามวัย 

ผูปกครองของเด็ก
ปฐมวัยในศูนยเด็ก
เล็กฯไดรับความรู
ในการดูแลเด็ก
อยางถูกวิธี ท้ัง
กอนเขาและมา
เรียนท่ีศูนยเด็ก
เล็กฯ 

10,000
(สปสช) 

10,000
(สปสช) 

10,000
(สปสช) 

10,000
(สปสช) 

10,000
(สปสช) 

ผูปกครองไดรับ
ความรูในการดูแล
เด็ก 

กองการศึกษาฯ 
และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหัวทะเล 

3 โครงการอบรมใหความรู
เพ่ือแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

เพ่ือแกไขเด็กท่ีมีปญหา
ภาวะโภชนาการ(เด็กอวน
เด็กผอม)ใหมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ
มาตรฐาน 

ผูปกครองไดรับ
ความรูเก่ียวกับ
การดูแลเด็กและ
เขาใจหลัก
โภชนาการท่ี
ถูกตอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผูปกครองไดรับ
ความรูเก่ียวกับการ
ดูแลเด็กและเขาใจ
หลักโภชนาการท่ี
ถูกตอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

4 โครงการจดัหาน้ำดื่มท่ี
สะอาดปลอดภัยสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กเล็กมีน้ำดืม่
สำหรับบริโภคท่ีสะอาด
ปลอดภัยไมมีสิ่งเจอปน 

เด็กเล็กไดดื่มน้ำท่ี
สะอาด ปลอดโรค
ไรสิ่งเจือปน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กมีน้ำดืม่
สำหรับบริโภคท่ี
สะอาดปลอดภัยไมมี
สิ่งเจือปน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
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5 โครงการสงเสริมดูแล
ปองกันสุขภาพปากและ
ฟนสำหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพ่ือใหปองกันไมใหเด็ก
เปนโรคฟนพุ 
เพ่ือสงเสริมสุขภาพชอง
ปากและฟน 

เด็กปฐมวัยในศูนย
เด็กเล็กฯ รูจัก
รักษาสุภาพของ
ตนเองอยาง
ถูกตอง 

5,000 
(รัฐฯรายหัว) 

5,000 
(รัฐฯรายหัว) 

5,000 
(รัฐฯรายหัว) 

5,000 
(รัฐฯรายหัว) 

5,000 
(รัฐฯรายหัว) 

เด็กและผูปกครอง
สามารถดูแลสุขภาพ
ชองปากและฟนได
อยางถูกตอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมจัดหาส่ือ วัสดุครุภัณฑเครื่องใชสำหรับเด็กปฐมวัย 

5.1 กลยุทธการสงเสริมจัดหาส่ือ วัสดุครุภัณฑเครื่องใชสำหรับเด็กปฐมวัยอยางเพียงพอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 ๒๕70 

1 มีวัสดุงานบานงานครัว
เพียงพอกับการ 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุงานบานและงาน
ครัวเพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพ 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีวัสดุงานบาน
งานครัวเพียงพอ
กับการใชงาน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุงานบานงาน
ครัวเพียงพอกับการ
ใชงานใหบรรลุ
เปาหมาย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

2 โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณและเครื่องใช
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กในเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
เครื่องใชท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

จัดซื้อใหเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
อยางท่ัวถึงและ
ครบทุกคน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุเครื่องใชท่ี
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

3 โครงการจดัซื้อโตะเขียน
หนังสือ สำหรับเด็ก
ปฐมวัย  

เพ่ือใหเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีโตะเรียนท่ี
สะดวกตอการเรียนรูและ
เก็บอุปกรณไดอยางเปน
ระเบียบ 

จัดซื้อใหเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
อยางท่ัวถึงและ
ครบทุกคน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
โตะเรียนท่ีอำนวย
ความสะดวกในการ
เรียนรู และสามารถ
จัดเก็บอยางเปน
ระเบียบใหแกเด็ก
เล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
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4 โครงการจดัซื้อโตะเล็ก
สำหรับเด็กปฐมวัยน่ัง
รับประทานอาหาร 

เพ่ือใหเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีโตะรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะสมและ
สะดวกสบาย  

จัดซื้อใหเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
อยางท่ัวถึงและ
ครบทุกคน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
โตะรับประทาน
อาหารกลางวันท่ี
เหมาะสมและ
สะดวกสบายแกเด็ก
เล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

5 โครงการจดัซื้อถาดหลุม
แบบมีฝาปดสำหรับใส
อาหารใหแกเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับประทานถาด
หลุมแบบมีฝาปดอาหารท่ี
สะอาดและปลอดภยั 

จัดซื้อใหเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
อยางท่ัวถึงและ
ครบทุกคน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนยพัมนาเด็กเล็กมี
ถาดหลุมแบบมีฝา
ปดท่ีอำนวยสะดวก
ในการวางแจกจาย
ใหแกเด็กเล็กในการ
วางเพ่ือรอ
รับประทานอาหาร
ไดอยางสะอาดและ
ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานศาสนา ศลิปวัฒนธรรมภูมิปญญาพ้ืนบานและงานประเพณี 
     6.1 กลยุทธการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาพ้ืนบานและงานประเพณี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 ๒๕70 

1 โครงการจดักิจกรรม
สงเสริมอนุรักษภมูิ
ปญญาทองถ่ิน เชน การ
ทำนาเกลือสินเธาว การ
จักสาน การทอเสื่อกก 
การประดิษฐเครื่องเลน 
โบราณ เชน บักกลิ้ง
โบราณ มา กานกลวย, 
เดินกะลามะพราว,ฯลฯ  

เพ่ือใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงจากการ
รวมกิจกรรม 

เด็กปฐมวัยได
เรียนรูเก่ียวกับภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กปฐมวัยไดเรียนรู
เก่ียวกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

2 โครงการจดักิจกรรม
สงเสริมคณุธรรม
จริยธรรมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย วันไหวครู วัน
แมแหงชาติ ฯลฯ 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ความประพฤตเิรียบรอย มี
ระเบียบวินัย 

เด็กปฐมวัยมีความ
กระตือรือรนใน
การทำความดี มี
สมาธิ ในการทำ
กิจกรรมตางๆ 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรม มีความ
ประพฤติเรียบรอย 
มีระเบียบวินัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 

3 โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมวันสำคัญทาง
พุทธศาสนา เชน วัน
เขาพรรษา/ วันออก
พรรษา ฯลฯ 

เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
คานิยมท่ีดีงามและรักษา
วัฒนธรรมประเพณีใหคง
สืบไป 

เด็กปฐมวัยได
แสดงและมีสวน
รวมในการจดั
กิจกรรม 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กไดรับการปลูกฝง
ใหมีคุณธรรม
จริยธรรม มีคานิยม
ท่ีดีงามและรักษา
วัฒนธรรมประเพณี
ใหคงอยูสืบไป 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
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4 โครงการสงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
เชน วันลอยกระทง วัน
สงกรานต ฯ 

เพ่ือปลูกฝงคานิยมท่ีดีงาม
ใหกับเด็กและรักษา
วัฒนธรรมการแตงกาย
แบบไทยใหคงอยูสืบไป 

เด็กปฐมวัยมีความ
พรอมเพรียง เกิด
ความสวยงาม
สงเสริมใหเด็กรัก
ความเปนไทย 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กไดรับการปลูกฝง
คานิยมท่ีดีงามและ
รักษาวัฒนธรรมการ
แตงกายแบบไทยให
คงอยูสืบไป 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหัวทะเล 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) 

………………………………………………………….. 
 

5.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ไปสูการปฏิบัติ 
       คณะกรรมการสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็เล็กตำบลหัวทะเลมีอำนาจหนาท่ีในการติดตามและ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ  ประกอบดวย   

๑. นายเพชร    ฉิมวาส  ผูทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
๒. นางจอมศรี  ยุทธกลา  ตัวแทนสามชิกสภาฯ   รองประธานกรรมการ 
3. นางจุฑารัตน พิมโนนทอง ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  กรรมการ 

 4. นายเทพนคร   ผองแผว ตัวแทนผูปกครอง ม.8   กรรมการ 
 5. นางสำรวย  เก๊ียะขุนทด ผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณะสุข  กรรมการ 
 6. นางสุภาวดี  ฟากวิลัย  รักษาราชการผอ.กองการศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นายสุภาพ  โมงประณีต ตัวแทนผูปกครอง ม.2   กรรมการ 
 8. นายสุนทร เภากุม  ตัวแทนผูปกครอง ม.9   กรรมการ 
 9. นางสาวดวงพร ศิลา  ตัวแทนผูปกครอง ม.6   กรรมการ 
 10.เจาอธิการบุญธรรมเขมรโต ผูแทนดานศาสนสถาน   กรรมการ 

11.นางกัญญา  พูลพันธ         ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาศูนยฯ   กรรมการ/เลขานุการ 
12.นางนงนุช ยุทธกลา  ครูผูดูแลเด็ก    กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

                   ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ  โดยใหมีอำนาจหนาท่ี  ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลฯ ตอผูบริหาร 

ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินฯ ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปงบประมาณ
ละ  1  ครั้ง  ท้ังนี้  ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
 1.  ออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 
 2.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล เพ่ือรวมกันพิจารณากำหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 

3.  ประเมินผลสำเร็จเปนรายโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดหรือไม ท้ังนี้ ควร
ประเมินท้ังระบบ คือ ประเมินท้ังปจจัยท่ีใช กระบวนการท่ีใช ผลผลิตท่ีไดรับ และผลลัพธท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะได
รับทราบปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนสำหรับนำไปใช เปนขอมูลประกอบการกำหนดแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

 

5.3  หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
1. การประเมินผลกอนเริ่มโครงการ 
เปนการประเมินผลเพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการท่ีดี มีความสำคัญท่ีสุด เหมาะสมกับ 
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สภาพปจจุบันไดดำเนินการ ซ่ึงคาดวาจะเปนประโยชนตอสวนรวม และเปนความตองการของประชาชน 
2. การประเมินผลระหวางดำเนินโครงการ 
เปนการประเมินผลระหวางดำเนินโครงการ เพ่ือดูวามีปญหา อุปสรรคอยางไรหรือไมใน 

ระหวางดำเนินการ  เปนไปตามข้ันตอนท่ีวางไวในโครงการหรือไม เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเปนไปตาม
เปาหมายของโครงการท่ีวางไว 
 3.  การประเมินผลเม่ือโครงการเสร็จสิ้นลงเรียบรอย 
 เปนการประเมินผลเมื่อโครงการไดดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการ วาคุมคากับการลงทุนหรือไม ประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด มีประสิทธิภาพตรงตามจุดมุงหมาย 
เปาหมายหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร เพ่ือเก็บขอมูลไวในการจัดทำโครงการตอไป 
 ๔. ติดตามและประเมินผลฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปงบประมาณละ  ๑  ครั้ง ท้ังนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา  ๓๐ วัน 

 
.................................................................................................. 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล 
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570  

----------------------------------------------------------------  
 

ตามท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  ไดจัดทำ 
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ข้ึนเพ่ือเปนกรอบแนวทางการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของชุมชน และแนวทางของแผนพัฒนาทองถ่ิน  

  

 องคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  จึงประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30   เดอืนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

                                                             
                                                                 (นายวีรภาส   ตันติปญจพร)  

                            นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหวัทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหนจ็ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- รายงานการประชุม 

   - รูปภาพประกอบ 
 


