
 
 

 
แผนพัฒนาการศึกษา 
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ของ 
 
 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 
องคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล 

อำเภอบำเหน็จณรงค   จังหวัดชัยภูมิ 
   
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
 

หนา 

บทท่ี ๑ บทนำ           ๑ 

บทท่ี ๒ ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนท่ีผานมา       ๖ 

บทท่ี ๓ ยุทธศาสตรและกลยุทธ         ๑๕ 

บทท่ี ๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม         ๑๖ 

บทท่ี ๕ การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ   ๓๔ 

 

ภาคผนวก 

- ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ 

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ท่ีใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 

- ประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
   

   ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล  สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล ไดจัดทำ

แผนการศึกษา(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ือเปนกรอบในการดำเนินงานดานการศึกษา โดยไดรวบรวมปญหาท่ีตอง

ดำเนินการแกไข ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและมีสวนไดสวนเสีย แลวไดจัดกลุมขอมูลปญหา/ความ

ตองการพัฒนา  และไดกำหนดประเด็นการพัฒนาข้ึน เพ่ือใหครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา  ท้ังดานบุคลากร

และการบริหารจัดการ  ดานอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  ดานวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร  ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน  ซ่ึงเปนมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  อันเปนกรอบในการพัฒนาการศึกษา  และไดนำแนวนโยบายของรัฐบาล  

จังหวัด อำเภอ และองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  มาปรับใหเปนวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

๑.๑ วิสัยทัศน 

“พัฒนาการสมวัย บรรยากาศสดใส อนุรักษวัฒนธรรมไทย ชุมชนรวมใจพัฒนา” 

๑.๒ พันธกิจ 

๑.พัฒนาผูเรียนใหไดรับความพรอมดานรางกาย  อารมณ  สังคม และสติปญญา 

๒.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนและเนนผูเรียนเปนหลัก 

๓.พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม  นอมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสนับสนุน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน งานประเพณีทองถ่ิน 

๔.พัฒนาอาคารสถานท่ี  สภาพแวดลอมใหสะอาดปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนการสอน 

๕.จัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานเหมาะสมตามวัย 

๖.พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเขมแข็ง  เนนการมีสวนรวมของชุมชน 
 

๑.๓ เปาประสงค 

จุดมุงหมายการพัฒนา 

(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ขอมูล

ปจจุบัน

(Baseline 

Data) 

คาเปาหมาย 

(Targets) 
ป๖๑-๖๕ ป๖๑ ป๖๒ ป๖๓ ป๖๔ ป๖๕ 

๑.พัฒนาผูเรียนใหไดรบัความ

พรอมดานรางกาย  อารมณ  

สังคม และสติปญญา 

จำนวนผูเรียนท่ีมีการพัฒนา

ความพรอมท้ัง ๔ ดาน 

รอยละ ๗๗ ๘๐ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๐ 
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๒.พัฒนาครู บุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีศักยภาพ สามารถ

จัดการเรียนการสอนและเนน

ผูเรยีนเปนหลัก 

จำนวนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการพัฒนา

ศักยภาพโดยการเขารับการ

อบรมจากท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงาน 

 

ปการศึกษาละ 

๑ ครั้ง 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๓.พัฒนาผูเรียนใหมคีุณธรรม 

จริยธรรม  นอมนำแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ดานศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม

พ้ืนบาน งานประเพณีทองถ่ิน 

จำนวนกิจกรรมท่ีจัดใหแก

ผูเรยีนเก่ียวกับคณุธรรม

จริยธรรม นอมนำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและ

กิจกรรมดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานและ

ประเพณีทองถ่ิน 

 

ปการศึกษาละ 

๒ ครั้ง 

๓ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ 

๔.พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพ 

แวดลอมใหสะอาดปลอดภยั 

เอ้ือตอการเรียนการสอน 

รอยละความพรอมของอาคาร 

สถานท่ี สะอาด มีความ

ปลอดภัย 

 

รอยละ ๖๐ ๘๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๕.จัดหาสื่อการเรยีนการสอนท่ี

มีมาตรฐานเหมาะสมตามวัย 

รอยละความพรอมของ

สื่อการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัย

และมมีาตรฐาน 

 

รอยละ ๗๐ ๙๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๖.พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการใหเขมแข็ง  เนนการมี

สวนรวมของชุมชน 

จำนวนครั้งของกิจกรรมท่ี

ประชาชนเขามามสีวนรวมกับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ภาคเรยีนละ 

๒ ครั้ง 

๓ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๑ 

๑. ตัวช้ีวัด : ๑. จำนวนผูเรียนท่ีมีการพัฒนาความพรอมท้ัง ๔ ดาน 

๒. ขอบเขตความหมาย : ผูเรียน หมายถึง  เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

๓. หนวยวัด : รอยละ  

๔. คาเปาหมาย (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : จำนวนเด็ก     ๑๑๖  คน 

๕. วิธีการคำนวณ : จำนวนเด็กเล็กท่ีมีการพัฒนาความพรอม x ๑๐๐ 

                  จำนวนเด็กเล็กท้ังหมดในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปการศึกษา ๒๕๖๒  จำนวน  ๑๑๖  คน 

๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ระบบสารสนเทศ ccis /ทะเบียนเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัว

ทะเล 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปงบประมาณ/ปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๒ 

๑. ตัวช้ีวัด : ๒. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยการเขารับการอบรมจากท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน 

๒. ขอบเขตความหมาย : การฝกอบรม หมายถึง  การเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพท้ังภายนอกและ

ภายในหนวยงาน 
๓. หนวยวัด : จำนวนครั้ง/คน 

๔. คาเปาหมาย (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง/คน 

๕. วิธีการคำนวณ : นับจากจำนวนครั้งท่ีเขารับการอบรม 

๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปการศึกษา ๒๕๖๒    

๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปงบประมาณละ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๓ 

๑. ตัวช้ีวัด : ๓.จำนวนกิจกรรมท่ีจัดใหแกผูเรียนเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม  การนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานและประเพณีทองถ่ิน 

 ๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง  โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม นอมนำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานและประเพณีทองถ่ิน 

๓. หนวยวัด : จำนวนครั้ง/การจัดกิจกรรม 

๔. คาเปาหมาย (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

๕. วิธีการคำนวณ : นับจากจำนวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม 

๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปการศึกษา ๒๕๖๒   

๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๔ 

๑. ตัวช้ีวัด : ๔. รอยละความพรอมของอาคาร สถานท่ี สะอาดมีความปลอดภัย 

 ๒. ขอบเขตความหมาย : อาคารสถานท่ีท่ีมีความพรอม หมายถึง  การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอมท่ีไดรับการปรับปรุงเปนมาตรฐาน 
๓. หนวยวัด : รอยละ  

๔. คาเปาหมาย (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : รอยละ ๘๐ 

๕. วิธีการคำนวณ : จำนวนอาคารและสถานท่ีท่ีไดรับการปรับปรุง x ๑๐๐ 

                                         อาคารและสถานท่ีท้ังหมด 

๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปการศึกษา ๒๕๖๒   รอยละ ๘๐ 

๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปงบประมาณละ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๕ 

๑. ตัวช้ีวัด : ๕. รอยละความพรอมของสื่อการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัยและมีมาตรฐาน 

 ๒. ขอบเขตความหมาย : อุปกรณการเรียนการสอน หมายถึง  เครื่องเลนพัฒนาการ สื่อการเรียนการสอน 
๓. หนวยวัด : รอยละ  

๔. คาเปาหมาย (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : รอยละ ๘๐ 

๕. วิธีการคำนวณ :     จำนวนสื่อท่ีจัดซ้ือ x ๑๐๐ 

                   จำนวนสื่อการเรียนการสอนท้ังหมดท่ีตองใช 

๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปการศึกษา ๒๕๖๒    

๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ปงบประมาณละ ๒ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๖ 

๑. ตัวช้ีวัด : ๖. จำนวนครั้งของกิจกรรมท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

 ๒. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม/โครงการ หมายถึง  กิจกรรมท่ีจัดข้ึนและมีประชาชนในชุมชนเขารวม

กิจกรรมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 
๓. หนวยวัด :  ครั้ง  

๔. คาเปาหมาย (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕) : ภาคเรียนละ  ๒ ครัง้ 

๕. วิธีการคำนวณ :     นับจากจำนวนกิจกรรม/โครงการท่ีจัดในปการศึกษา 

๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพ้ืนฐาน) : ปการศึกษา ๒๕๖๒    

๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน :  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
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บทที่ ๒ 

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผานมา 
 

จากผลการดำเนินงานตามแผนการศึกษาท่ีผานมา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ไดปฏิบัติงานบรรลุ

วิสัยทัศน และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา โดยมีโครงการ/กิจกรรมในดานตางๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  โดยอาศัยกรอบและทิศทางการการศึกษา  มาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา(๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยบูรณาการองคความรูตางๆ ยึดหลักการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๑.๑  กลยุทธการสงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย ท้ัง ๔ ดาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว ผลการดำเนินงาน ท่ีตั้งไว ผลการ
ดำเนินงาน 

๑.โครงการอาหารเสริม(นม)
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กได 

รับประทานอาหารเสรมิ

(นม) ท่ีมีประโยชนครบ  

๑๐๐% 

เด็กเล็กได
รับประทานอาหาร
เสรมิ(นม)ท่ีมี
ประโยชนเพียงพอ 

ครบ  ๑๐๐% ครบ  ๑๐๐% เด็กบางคนไมดื่มนมรส
จืดท่ีจัดหาให 
เน่ืองจากผูปกครอง
ยังใหลูกหลาน 
กินนมรสหวานจึงตอง
ขอความรวมมือ
ผูปกครองรวมกัน
แกไข 

๒.โครงการอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กได 

รับประทานอาหารกลาง

วันท่ีมีประโยชน  ถูก

หลักโภชนาการครบ  

๑๐๐% 

เด็กเล็กได
รับประทานอาหาร
กลางวันท่ีถูกหลัก
โภชนาการ 

ครบ  ๑๐๐% ครบ  ๑๐๐% เด็กเล็กไดรับประทาน
อาหารกลางวันท่ีถูก
หลักโภชนาการ แตยัง
มีเด็กบางรายท่ีมี
ปญหาทุพโภชนาการ
ตองรวมมือกับ
ผูปกครองในการแกไข 

๓.โครงการสงเสรมิดูแล  
ปองกันสุขภาพปากและฟน
สำหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อใหป้้องกันไม่ใหเ้ด็ก

เป็นโรคฟันผุ 

 

เด็กเล็กรูจักรักษา
สุขภาพของตนเอง
อยางถูกตอง 

รอยละ  ๙๐ รอยละ ๙๐ เด็กและผูปกครอง
สามารถดูแลสุขภาพ
ปากและฟนไดอยาง
ถูกวิธี 

๔.โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา เครื่องเลนสนาม
สำหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมี

อุปกรณ์การเรียนการ

สอนเพือ่ส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กให้

เหมาะสมกับวัย 

 

 

เด็กมีการพัฒนาการ

สมวัย ครบ ๔  ดาน 

รอยละ  ๘๐ รอยละ ๘๐ เด็กไดรับการพัฒนา
ครบท้ัง ๔ ดาน ไดแก 
รางกาย อารมณ  
สังคมและสติปญญา 
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๕.โครงการอบรมใหความรู
เพ่ือแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการและพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือแกไขปญหาเด็กท่ีมี
ภาวะโภชนาการ(เด็ก
อวน เด็กผอม) ใหมี
พัฒนาการเจรญิเติบโต
ตามเกณฑมาตรฐาน 

ผูปกครองไดรับ
ความรูเก่ียวกับการ
ดูแลเด็กและเขา
หลักโภชนาการท่ี
ถูกตอง 

รอยละ  ๘๐ รอยละ  ๘๐ ผูปกครองไดรับความรู
เก่ียวกับการดูแลเด็ก
และเขาหลัก
โภชนาการท่ีถูกตอง 

 

 

 

๑.๒  กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับอยางเทาเทียมกัน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว ผลการดำเนินงาน ท่ีตั้งไว ผลการ

ดำเนินงาน 

๑.โครงการสนับสนุน

คาใชจายในการจัด

การศึกษาสำหรับเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

-คาหนังสือเรียน 

-คาอุปกรณการเรยีน 

-คาเครื่องแบบนักเรยีน 

-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา
เต็มศักยภาพและบรรลุ

ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

เพ่ือแบงเบาภาระ

ผูปกครองและเด็ก

ไดรับการพัฒนา

เต็มศักยภาพ 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ เพ่ือแบงเบาภาระ

ผูปกครองและเด็กไดรับ

การพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๒.โครงการจัดนิทรรศการ

ผลงานเด็กและมอบวุฒิบัตร

แกเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กและผูปกครอง

ไดช่ืนชมผลงานของเด็ก

ปฐมวัย 

เด็กไดรับคำ

ชมเชยจากครูและ

ผูปกครองไดเห็น

พัฒนาการดาน

วิชาการ 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ เด็กและผูปกครองไดช่ืน
ชมผลงานของเด็ก
ปฐมวัยและรวมกัน
สงเสริมพัฒนาการเด็ก 

๓.โครงการศึกษาแหลง

เรียนรูนอกสถานท่ี 

 

 

เพ่ือใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงและ

ศึกษาสิ่งแวดลอมตางๆ 

เด็กปฐมวัยไดรับ

ความรูจาก

ประสบการณตรง  

รอยละ ๘๐ 

 

รอยละ ๘๐ 

 

เด็กไดรับประสบการณ

ตรงและศึกษา

สิ่งแวดลอมตางๆ 

๔.โครงการแขงขันกีฬาเด็ก

ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

เพ่ือใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงและรูแพ   

รูชนะ  รูอภัย ไดพัฒนา

ดานรางกายและจติใจท่ีด ี

เด็กไดรับ

ประสบการณตรง

และรูแพ  รูชนะ รู

อภัย  

รอยละ ๗๕ 

 

รอยละ ๗๕ 

 

เด็กไดรับประสบการณ

ตรงและรูแพ   รูชนะ  รู

อภัย ไดพัฒนาดาน

รางกายและจิตใจท่ีด ี

๕.โครงการจัดกิจกรรมวิทย

นอยปฐมวัย 

 

เพ่ือฝกใหเด็กไดสังเกต 

เปรียบเทียบ เรียนรู

ประสบการณตรง 

พัฒนาการดาน

สติปญญา ดาน

สังคม 

รอยละ ๗๕ 

 

รอยละ ๗๕ 

 

เด็กไดรับการพัฒนาท้ัง 
๔ ดาน  จากไดสังเกต 
เปรียบเทียบเรยีนรู
ประสบการณตรง 
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๖.โครงการสงเสรมิ

จินตนาการเด็กปฐมวัย 

-การเลานิทาน 

-การผลติสื่อ 

-การละเลนพ้ืนบาน 

เพ่ือใหเด็กไดเกิดทักษะการ

คิดรวบยอด เกิดทักษะการ

พูด การฟงจากการเลา

นิทานของครู ผูปกครอง 

เด็กไดเกิดทักษะ

การคิดรวบยอด 

เกิดทักษะการพูด 

การฟงจากการเลา

นิทานของครู 

ผูปกครอง 

รอยละ ๗๕ 

 

รอยละ ๗๕ 

 

เด็กไดเกิดทักษะการคิด

รวบยอด เกิดทักษะการ

พูด การฟงจากการเลา

นิทานของครู ผูปกครอง 

๗.โครงการผลิตสื่อและ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ใหตรงกับหนวยการเรียน

หรือแผนจดัประสบการณ

การเรยีนรูเด็กปฐมวัย 

-เพ่ือพัฒนากลามเน้ือมดั

ใหญ(ดานรางกาย) 

-เพ่ือพัฒนาทักษะการทรง

ตัว(ดานรางกาย) 

-เพ่ือพัฒนาการเลนรวมกัน

(ดานสังคม) 

-เพ่ือใหเด็กเกิดความ

สนุกสนาน(ดานอารมณ) 

 

-เด็กไดเลนรวมกัน

อยางสนุกสนาน

และมีทักษะการ

เลนตามความถนัด 

 

รอยละ ๙๐ 

 

รอยละ ๙๐ 

 

เด็กไดพัฒนากลามเน้ือ

มัดใหญ(ดานรางกาย) 

-เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ทรงตัว(ดานรางกาย) 

-เพ่ือพัฒนาการเลน

รวมกัน(ดานสังคม) 

-เพ่ือใหเด็กเกิดความ

สนุกสนาน(ดานอารมณ) 

๘.โครงการวันเด็กแหงชาต ิ เพ่ือกระตุนใหเด็กตระหนัก

ในสิทธิและหนาท่ีความ

รับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม  กลาคิด กลา

แสดงออก 

เด็กภาคภูมิใจ รู

บทบาทและ

ความสำคญัของ

ตนเองตามความ

ถนัด 

รอยละ ๙๐ 

 

รอยละ ๙๐ 

 

เด็กตระหนักในสิทธิและ

หนาท่ีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม 

กลาคิด กลาแสดงออก 

๙.โครงการจัดหาน้ำดืม่ท่ี

สะอาดปลอดภัยสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

 

เพ่ือใหเด็กเล็กมีน้ำดืม่

สำหรับบริโภคท่ีสะอาด 

ปลอดภัยไมมีสิง่เจือปน 

เด็กเล็กไดดื่มน้ำท่ี

สะอาด ปลอดโรค

ไรสิ่งเจือปน 

รอยละ ๑๐๐ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

เด็กเล็กมีน้ำดืม่สำหรับ

บริโภคท่ีสะอาด 

ปลอดภัยไมมีสิ่งเจือปน 

๑๐.โครงการรณรงคการคัด

แยกขยะและลดปริมาณ

ขยะในสถานศึกษา 

เพ่ือปลูกฝง สรางจิตสำนึก

ใหเด็กรูจักการคัดแยกขยะ

และลดปรมิาณขยะใน

สถานศึกษา 

เพ่ือปลูกฝง สราง

จิตสำนึกใหเด็ก

รูจักการคดัแยก

ขยะและลด

ปริมาณขยะใน

สถานศึกษา 

รอยละ ๙๐ 

 

รอยละ ๙๐ 

 

สถานศึกษามีการคัด

แยกขยะท่ีถูกวิธีและมี

รายไดจากการจำหนาย

ขยะใหกับสถานศึกษา 

๑๑.โครงการอบรมเพ่ือ

ปองกันเด็กจมน้ำใหกับเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กรูจักวิธีท่ีถูกตองในการ

ปองกันการจมน้ำ 

เด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็กรูจักวิธีท่ี

ถูกตองในการ

ปองกันการจมน้ำ 

รอยละ ๘๐ 

 

รอยละ ๘๐ 

 

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รูจักวิธีท่ีถูกตองในการ

ปองกันการจมน้ำ 

๑๒.โครงการสงเสริม

พัฒนาการเด็กตาม

ขบวนการการเรียนรูโดยใช

จิตรกรรมฝาผนัง 

เพ่ือสงเสริมการเกิดการ

เรียนรูท่ีหลากหลายผาน

จิกตรกรรมฝาผนัง 

เด็กไดรับการ

เรียนรูผาน

จิตรกรรมฝาผนัง 

รอยละ ๙๐ 

 

รอยละ ๙๐ 

 

เด็กไดรับการเรยีนรูผาน

จิตรกรรมฝาผนัง 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสงเสริมและพัฒนาครูผูดูแลเด็กและบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

๒.๑  กลยุทธการสงเสริมครูผูดูแลเด็กบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและเพียงพอกับความจำเปน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว ผลการดำ เนินงาน ท่ีตั้งไว ผลการ
ดำเนินงาน 

๑.โครงการตรวจสุขภาพ

ประจำปใหครูและผู

ประกอบอาหารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือเฝาระวังและปองกัน

โรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ

เด็ก 

ครูและผูประกอบ

อาหารมสีุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง

และไมมภีาวะเสี่ยง

ตอโรคติดตอตางๆ 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ ครูและผูประกอบ

อาหารมสีุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรงและ

ไมมภีาวะเสี่ยงตอ

โรคตดิตอตางๆ 

๒.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาแหลงเรียนรูใน

สถานศึกษา 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน/

คณะกรรมการบรหิาร

ศูนยฯ/ครูผูดูแลเด็กและ

บุคลากรในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีความรูเพ่ิมและ

นำมาพัฒนาสถานศึกษา 

ผูบริหารทองถ่ิน/

คณะกรรมการ

บริหารศูนยฯ/ครู

ผูดูแลเด็กและ

บุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

ไดรับความรู 

ประสบการณมาก

ข้ึน 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ผูบริหารทองถ่ิน/

คณะกรรมการบรหิาร

ศูนยฯ/ครูผูดูแลเด็ก

และบุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

ความรูเพ่ิมและนำมา

พัฒนาสถานศึกษา 

๓.โครงการจัดซื้อครุภณัฑ

สำนักงานเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก

และบุคลากรทางการศึกษา  

เพ่ือใหครูผูดูแลเด็ก/

บุคลากรในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมสีิ่งอำนวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

ครูผูดูแลเด็ก/

บุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ครูผูดูแลเด็ก/บุคลากร

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีสิ่งอำนวยความ

สะดวกในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

๔.โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมสำหรับขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

เพ่ือใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามี

คุณธรรมจริยธรรม มี

ศักยภาพการทำงานใหดี

ยิ่งข้ึน 

ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม มี

ศักยภาพการทำงาน

ใหดียิ่งข้ึน 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม มีศักยภาพ

การทำงานใหดียิ่งข้ึน 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓  การสงเสริมจัดหาส่ือ วัสดุครุภัณฑเครื่องใชสำหรับเด็กปฐมวัย    

           ๓.๑  กลยุทธการสงเสริมจัดหาสื่อ วัสดุครุภัณฑและอุปกรณสำหรับเด็กปฐมวัยอยางเพียงพอ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ

ขอเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว ผลการดำเนินงาน ท่ีตั้งไว ผลการ

ดำเนินงาน 

๑.โครงการจัดซื้อวัสดุงาน

บานงานครัว    

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีวัสดุงานบานงานครัว 

เพียงพอและเกิด

ประสิทธิภาพ 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีมีวัสดุงาน

บานงานครัว

เพียงพอกับการใช

งาน 

รอยละ ๘๐ 

 

 

รอยละ ๘๐ 

 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

วัสดุงานบานงานครัว 

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมาย 

๒.โครงการจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณและเครื่องใช

สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีวัสดุเครื่องใชท่ี

เหมาะสมและปลอดภยั 

 

จัดซื้อใหเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

อยางท่ัวถึงและ

ครบทุกคน 

รอยละ ๘๐ 

 

รอยละ ๘๐ 

 

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีวัสดุเครื่องใชท่ี

เหมาะสมและ

ปลอดภัย 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   

           ๔.๑  กลยุทธการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ

ขอเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว ผลการดำเนินงาน ท่ีตั้งไว ผลการ

ดำเนินงาน 

๑.โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมอนุรักษภมูิปญญา

ทองถ่ิน เชน   การทำเกลือ

สินเธาว 

การจักสาน   การทอเสื่อกก 

  การประดิษฐเครื่องเลน 

โบราณ เชน มากานกลวย

,เดินกะลามะพราว ฯลฯ 

 

เพ่ือใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงจาก

การรวมกิจกรรม 

เด็กปฐมวัยไดเรียนรู

เก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ เด็กปฐมวัยไดเรียนรู

เก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

๒.โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมคณุธรรม จริยธรรม

สำหรับเด็กปฐมวัย  วันไหว

ครู  วันแมแหงชาติ ฯ 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี

คุณธรรม จรยิธรรม มี

ความประพฤตเิรียบรอย 

มีระเบียบวินัย 

เด็กปฐมวัยมีความ

กระตือรือรนในการ

ทำความดี มสีมาธิ 

ในการทำกิจกรรม

ตางๆ 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ เด็กมีคณุธรรม 

จริยธรรม มีความ

ประพฤติเรียบรอย มี

ระเบียบวินัย 

๓.โครงการสงเสรมิการจดั

กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ

ศาสนา เชน  วัน

เขาพรรษา/ 

วันออกพรรษา ฯลฯ 

 

เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมี

คุณธรรมจริยธรรม มี

คานิยมท่ีดีงามและรักษา

วัฒนธรรมประเพณีใหคง

อยูสืบไป 

เด็กปฐมวัยได

แสดงออกและมีสวน

รวมในการจดั

กิจกรรม 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ เด็กไดรับการปลูกฝง

ใหมีคุณธรรม

จริยธรรม มีคานิยมท่ีดี

งามและรักษา

วัฒนธรรมประเพณใีห

คงอยูสืบไป 

๔.โครงการสงเสรมิอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีไทย 

เชน วันลอยกระทง  วัน

สงกรานต ฯ 

เพ่ือปลูกฝงคานิยมท่ีดี

งามใหกับเด็กและรักษา

วัฒนธรรมการแตงกาย

แบบไทยใหคงอยูสืบไป 

เด็กปฐมวัยมีความ

พรอมเพรียง เกิด

ความสวยงาม 

สงเสริมใหเด็กรัก

ความเปนไทย 

รอยละ ๙๐ 

 

รอยละ ๙๐ 

 

เด็กไดรับการปลูกฝง

คานิยมท่ีดีงามและ

รักษาวัฒนธรรมการ

แตงกายแบบไทยใหคง

อยูสบืไป 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสงเสริมสถานศึกษาใหมีคุณภาพและบรรยากาศส่ิงแวดลอมเหมาะสมตอการจัดการเรียน

การสอนสำหรับเด็กปฐมวัย 

           ๕.๑  กลยุทธการรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงาน ติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ

ขอเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว ผลการดำเนินงาน ท่ีตั้งไว ผลการ

ดำเนินงาน 

๑.โครงการอบรมใหความรู
การปฏิบัติงาน การนิเทศ
งาน การติดตามผลการ
ดำเนินงานภายในองคกร
และสถานศึกษา 

เพ่ืออบรมใหความรู และ

ซักซอมแนวทางการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

ทางการศึกษา 

จัดอบรมเองและสง
บุคลากรไปอบรม
ตางๆอยางนอยป
การศึกษาละ ๑  
ครั้ง 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัความรู
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 

 

 

 

 

           ๕.๒  กลยุทธการส่งเสรมิและปรับปรุงภูมทิัศน์ภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว ผลการดำเนินงาน ท่ีตั้งไว ผลการ
ดำเนินงาน 

๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในและภายนอกอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัว

ทะเล  เชน  สนามเด็กเลน 

การปลูกไมประดับ   การ

จัดสวนหยอม  การตดิตั้ง

ผามานก้ันแสงแดด  ฯ  

 

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน

ภายในและภายนอก

อาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กใหไดมาตรฐานและ

เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี

ข้ึนและมีความ

ปลอดภัย 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ภูมิทัศนท่ีเหมาะสมกับ

การจัดกิจกรรมใหเด็ก 

๒.โครงการปรับปรุง 

ซอมแซมและตอเติม อาคาร

เรียน หองครัว  หองเก็บ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลหัวทะเล  

 

 

เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม 

ตอเติมอาคารเรียน 

หองครัว  หองเก็บของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล

หัวทะเล  

ใหเกิดความปลอดภยั

และเหมาะสะกับการใช

งานกับเด็กปฐมวัย 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

อาคาร ท่ีเหมาะสมกับ

การเลีย้งดูเด็กท่ี

เหมาะสม ปลอดภัย 

รอยละ ๗๐ รอยละ ๗๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ความเปนระเบียบ

เรียบรอย ปลอดภัย 

และมมีาตรฐาน

สามารถใชงานตาม

ความเหมาะสม 
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๓.โครงการสงเสรมิการ

เรียนรูเด็กปฐมวัย สราง

สนามเด็กเลนเสริมสราง

ปญญา 

เพ่ือใหเด็กไดรับการ

พัฒนาครับท้ัง ๔ ดาน 

คือ ดานรางกาย อารมณ 

สังคมและสติปญญา 

เด็กไดรับการพัฒนา

และเรียนรูตามความ

ถนัดตามฐานการ

เรียนรูตางๆ 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ เด็กไดรับการพัฒนา

ครับท้ัง ๔ ดานตาม

ฐานการเรยีนรูตางๆ 

๔.โครงการกอสรางเสาธง

ชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กไดมีเสาธง

ท่ีไดมาตรฐานในการทำ

กิจกรรมตามแผนจัด

ประสบการณ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

เสาธงชาติท่ีได

มาตรฐาน 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ เด็กเล็กไดมีเสาธงท่ีได

มาตรฐานในการทำ

กิจกรรมตามแผนจัด

ประสบการณ 

๕.โครงการกอสรางรั้ว-ปาย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมภีูมิทัศนท่ีสวยงาม 

และเด็กเล็กมีความ

ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กมรีั้ว-

ปายท่ีท่ีสวยงาม 

ปลอดภัยและได

มาตรฐาน 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ภูมิทัศนท่ีสวยงาม 

และเด็กเล็กมีความ

ปลอดภัย 

๖.โครงการจัดซื้อและติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดใน

สถานศึกษา 

เพ่ือปองกันความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินรวมถึงเด็กและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

           ๖.๑  กลยุทธการพัฒนาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ

ขอเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว ผลการดำเนินงาน ท่ีตั้งไว ผลการ

ดำเนินงาน 

๑.โครงการเยีย่มบาน

นักเรียน 

 

 

เพ่ือสงเสริมการศึกษา

และเช่ือมโยงการเรียนรู

ของเด็ก 

ครูผูดูแลเด็กไดสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูปกครอง 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ บุคลากรทางการ

ศึกษาไดรบัรูปญหา

ของเด็กและสามารถ

แกไขปญหาชวยกันได 

๒.โครงการประชุม/อบรม

ใหความรูความเขาใจ

ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตำบลหัวทะเล 

เพ่ือใหชุมชน ผูปกครอง

ไดมีความรูเก่ียวกับการ

เลี้ยงดเูด็กท่ีถูกตองได

มาตรฐาน 

เพ่ือใหชุมชน 

ผูปกครองไดมี

ความรูเก่ียวกับการ

เลี้ยงดเูด็กท่ีถูกตอง

ไดมาตรฐาน 

รอยละ ๙๕ รอยละ ๙๕ ชุมชน ผูปกครองไดมี

ความรูเก่ียวกับการ

เลี้ยงดเูด็กท่ีถูกตองได

มาตรฐาน 

 

           ๖.๒  กลยุทธการพัฒนาใหการสนับสนุนและรวมมือกับชุมชนในกิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว ผลการดำเนินงาน ท่ีตั้งไว ผลการ
ดำเนินงาน 

๑.โครงการสงเสรมิการ

เรียนรู  สานใยรัก เช่ือม

ความสัมพันธกับชุมชน 

เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กได

เขารวม หรือชวยเหลือ

กิจกรรมตางๆของชุมชน

และหนวยงานท้ังภาครัฐ 

ตามความเหมาะสม 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูปกครอง 

ชุมชน องคกรตางๆ 

เกิดความรักความ

สามัคคี  มสีวนรวม

ชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน  มีความสัมพันธ

อันดีตอกัน 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๐ ครูผูดูแลเด็กไดเขา

รวม หรือชวยเหลือ

กิจกรรมตางๆของ

ชุมชนและหนวยงาน

ท้ังภาครัฐ ตามความ

เหมาะสม 

 

๒.โครงการทอดผาปาเพ่ือ

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตำบลหัวทะเล  

เพ่ือใหชุมชน ผูปกครอง

มีสวนรวม สนับสนุน

งบประมาณ ในการ

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

 

ชุมชน ผูปกครอง มี

สวนรวมในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

และเกิดความรัก 

ความสัมพันธอันดี

ตอกัน 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๐ ชุมชน ผูปกครองมี

สวนรวม สนับสนุน

งบประมาณ ในการ

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

………………………………………………………………… 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.256๑-๒๕๖๕   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล มี
ยุทธศาสตรและกลยุทธในการจัดการศึกษา   ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑   

การสงเสริมกระบวนการเรยีนรูและ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

๑.๑  กลยุทธการสงเสรมิพัฒนาการเด็กตามวัย ท้ัง ๔ ดาน 

๑.๒  กลยุทธการสงเสรมิสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ

อยางเทาเทียมกัน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตรท่ี ๒   

การสงเสริมและพัฒนาครูผูดูแลเดก็และ

บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 

๒.๑  กลยุทธการสงเสรมิครผููดูแลเด็กบุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและเพียงพอกับความจำเปน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตรท่ี ๓   

การสงเสริมจัดหาสื่อ วัสดุครุภณัฑ

เครื่องใชสำหรับเด็กปฐมวัย  

 

๓.๑  กลยุทธการสงเสรมิจัดหาสื่อ วัสดุครภุัณฑและอุปกรณ

สำหรับเด็กปฐมวัยอยางเพียงพอ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตรท่ี ๔   

สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  

๔.๑  กลยุทธการสงเสรมิกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  

การสงเสริมสถานศึกษาใหมคีุณภาพและ

บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

๕.๑ กลยุทธการรายงานผลและตดิตามผลการดำเนินงาน 

ติดตามผลการประเมินคณุภาพภายใน 

๕.๒ กลยุทธ การสงเสรมิและปรับปรุงภูมิทัศนภายในและ

ภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  

การพัฒนาดานการสงเสริมการมสีวนรวม

ของชุมชน 

 

๖.๑  กลยุทธการพัฒนาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือ

และความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน 

๖.๒ กลยุทธ พัฒนาใหการสนับสนุนและรวมมือกับชุมชนใน

กิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชน 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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บทที่ 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

…………………………………………………………………………… 
                   ในปงบประมาณ พ.ศ.2561-256๕  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  มีโครงการ/กิจกรรมจำแนกตาม
ยุทธศาสตรและกลยุทธการศึกษา  ดังนี้       
4.1  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2561 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2562 

ปงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2564 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.256๕ 

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  ๑   การสงเสริม

กระบวนการเรียนรูและพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย 

๑.๑  กลยุทธการสงเสรมิพัฒนาการ

เด็กตามวัย ท้ัง ๔ ดาน 

๑.๒  กลยุทธการสงเสรมิสนับสนุน

การศึกษาในทุกระดับอยางเทาเทียม

กัน 

 

 
 
 
 

๕ 
 
 

๑๑ 

 
 
 
 

๙๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑๙๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๕ 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๙๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑๙๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๕ 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๙๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑๙๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๕ 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๙๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑๙๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๕ 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๙๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑๙๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๔,๘๐๐,๐๐๐ 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 

รวม ๑๖ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๕,๗๕๐,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2561 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2562 

ปงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2564 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.256๕ 

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 ๒  การสงเสริมและ

พัฒนาครูผูดูแลเด็กและบุคลากรใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

๒.๑  กลยุทธการสงเสรมิครผููดูแลเด็ก

บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี

คุณภาพและเพียงพอกับความจำเปน 

 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๑๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๑๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๑๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๑๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๑๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕๕๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การสงเสริมจัดหาสื่อ 

วัสดุครุภัณฑเคร่ืองใชสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

๓.๑  กลยุทธการสงเสรมิจัดหาสื่อ วัสดุ

ครุภณัฑและอุปกรณสำหรับเด็กปฐมวัย

อยางเพียงพอ 
 

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒ ๘๐.๐๐๐ ๒ ๘๐.๐๐๐ ๒ ๘๐.๐๐๐ ๒ ๘๐.๐๐๐ ๒ ๘๐.๐๐๐ ๔๐๐.๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2561 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2562 

ปงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2564 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.256๕ 

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 ๔  สงเสริมกิจกรรม

ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่น  

๔.๑  กลยุทธการสงเสรมิกิจกรรมทาง

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๑๖,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๑๖,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๑๖,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๑๖,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๑๖,๐๐๐ 

 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๑๖,๐๐๐ ๔ ๑๖,๐๐๐ ๔ ๑๖,๐๐๐ ๔ ๑๖,๐๐๐ ๔ ๑๖,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  การสงเสริม

สถานศึกษาใหมีคุณภาพและ

บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

๕.๑  กลยุทธการรายงานผลและ

ติดตามผลการดำเนินงาน ติดตามผล

การประเมินคณุภาพภายใน 

๕.๒  กลยุทธการสงเสรมิและปรับปรุง

ภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๙๓๕,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๙๓๕,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๙๓๕,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๙๓๕,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๙๓๕,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๔,๖๗๕,๐๐๐ 
 
 
 

รวม ๖ ๙๓๕,๐๐๐ ๖ ๙๓๕,๐๐๐ ๖ ๙๓๕,๐๐๐ ๖ ๙๓๕,๐๐๐ ๖ ๙๓๕,๐๐๐ ๔,๖๗๕,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
ปงบประมาณ   
พ.ศ.2561 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2562 

ปงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.2564 

ปงบประมาณ   
พ.ศ.256๕ 

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 ๖   การพัฒนาดาน

การสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

๖.๑  กลยุทธการพัฒนาจัดกิจกรรม

ท่ีสงเสรมิความรวมมือและ

ความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและ

ชุมชน 

๖.๒  กลยุทธการพัฒนาใหการ

สนับสนุนและรวมมือกับชุมชนใน

กิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชน 

 

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

รวม ๔ ๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๓๖ ๒,๓๐๑,๐๐๐ ๓๖ ๒,๓๐๑,๐๐๐ ๓๖ ๒,๓๐๑,๐๐๐ ๓๖ ๒,๓๐๑,๐๐๐ ๓๖ ๒,๓๐๑,๐๐๐ ๑๑,๕๐๕,๐๐๐ 
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4.2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
    

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

๑.๑   กลยุทธการสงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย ท้ัง ๔ ดาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

๑ โครงการอาหารเสรมิ
(นม)เด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กได 

รับประทานอาหารเสรมิ

(นม) ท่ีมีประโยชนครบ  

๑๐๐% 

เด็กเล็กไดรับประทาน
อาหารเสริม(นม)ท่ีมี
ประโยชนเพียงพอ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เด็กบางคนไมดื่มนม
รสจดืท่ีจัดหาให 
เน่ืองจากผูปกครอง
ยังใหลูกหลาน 
กินนมรสหวานจึงตอง
ขอความรวมมือ
ผูปกครองรวมกัน
แกไข 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒ โครงการอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กได 

รับประทานอาหารกลาง

วันท่ีมีประโยชน  ถูกหลัก

โภชนาการครบ  ๑๐๐% 

เด็กเล็กไดรับประทาน
อาหารกลางวันท่ีถูก
หลักโภชนาการ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กไดรับประทาน
อาหารกลางวันท่ีถูก
หลักโภชนาการ แตยัง
มีเด็กบางรายท่ีมี
ปญหาทุพโภชนาการ
ตองรวมมือกับ
ผูปกครองในการแกไข 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓ โครงการสงเสริมดูแล  
ปองกันสุขภาพปากและ
ฟนสำหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ป้องกันไม่ใหเ้ด็ก

เป็นโรคฟันผุ 

 

เด็กเล็กรูจักรักษา
สุขภาพของตนเองอยาง
ถูกตอง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กและผูปกครอง
สามารถดูแลสุขภาพ
ปากและฟนไดอยาง
ถูกวิธี 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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๔ โครงการจดัหาสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา เครื่องเลน
สนามสำหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมี

อุปกรณ์การเรียนการ

สอนเพือ่ส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กให้

เหมาะสมกับวัย 

 

 

เด็กมีการพัฒนาการ

สมวัย ครบ ๔  ดาน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กไดรับการพัฒนา
ครบท้ัง ๔ ดาน ไดแก 
รางกาย อารมณ  
สังคมและสติปญญา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕ โครงการอบรมใหความรู
เพ่ือแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

เพ่ือแกไขปญหาเด็กท่ีมี
ภาวะโภชนาการ(เด็กอวน 
เด็กผอม) ใหมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ
มาตรฐาน 

ผูปกครองไดรับความรู
เก่ียวกับการดูแลเด็ก
และเขาหลักโภชนาการ
ท่ีถูกตอง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผูปกครองไดรับ
ความรูเก่ียวกับการ
ดูแลเด็กและเขาหลัก
โภชนาการท่ีถูกตอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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     1.2 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับอยางเทาเทียมกัน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

๑ โครงการสนับสนุน

คาใชจายในการจัด

การศึกษาสำหรับเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

-คาหนังสือเรียน 

-คาอุปกรณการเรยีน 

-คาเครื่องแบบนักเรยีน 

-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา
เต็มศักยภาพและบรรลุ

ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

เพ่ือแบงเบาภาระ

ผูปกครองและเด็กไดรับ

การพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เพ่ือแบงเบาภาระ

ผูปกครองและเด็ก

ไดรับการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒ โครงการจดันิทรรศการ

ผลงานเด็กและมอบ

วุฒิบัตรแกเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กและผูปกครอง

ไดช่ืนชมผลงานของเด็ก

ปฐมวัย 

เด็กไดรับคำชมเชยจาก

ครูและผูปกครองไดเห็น

พัฒนาการดานวิชาการ 

- - - - - เด็กและผูปกครองได
ช่ืนชมผลงานของเด็ก
ปฐมวัยและรวมกัน
สงเสริมพัฒนาการเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓ โครงการศึกษาแหลง

เรียนรูนอกสถานท่ี 

 

 

เพ่ือใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงและ

ศึกษาสิ่งแวดลอมตางๆ 

เด็กปฐมวัยไดรับความรู

จากประสบการณตรง  

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กไดรับ

ประสบการณตรงและ

ศึกษาสิ่งแวดลอม

ตางๆ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔ โครงการแขงขันกีฬาเด็ก

ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

เพ่ือใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงและรูแพ   

รูชนะ  รูอภัย ไดพัฒนา

ดานรางกายและจติใจท่ีด ี

เด็กไดรับประสบการณ

ตรงและรูแพ  รูชนะ รู

อภัย  

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กไดรับ

ประสบการณตรงและ

รูแพ   รูชนะ  รูอภัย 

ไดพัฒนาดานรางกาย

และจิตใจท่ีด ี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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๕ โครงการจดักิจกรรมวิทย

นอยปฐมวัย 

 

เพ่ือฝกใหเด็กไดสังเกต 

เปรียบเทียบ เรียนรู

ประสบการณตรง 

พัฒนาการดาน

สติปญญา ดานสังคม 

- - - - - เด็กไดรับการพัฒนา
ท้ัง ๔ ดาน  จากได
สังเกต เปรียบเทียบ
เรียนรูประสบการณ
ตรง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๖ โครงการสงเสริม

จินตนาการเด็กปฐมวัย 

-การเลานิทาน 

-การผลติสื่อ 

-การละเลนพ้ืนบาน 

เพ่ือใหเด็กไดเกิดทักษะ

การคิดรวบยอด เกิด

ทักษะการพูด การฟงจาก

การเลานิทานของครู 

ผูปกครอง 

เด็กไดเกิดทักษะการคิด

รวบยอด เกิดทักษะการ

พูด การฟงจากการเลา

นิทานของครู ผูปกครอง 

- - - - - เด็กไดเกิดทักษะการ

คิดรวบยอด เกิด

ทักษะการพูด การฟง

จากการเลานิทานของ

ครู ผูปกครอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๗ โครงการผลติสื่อและ

พัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนใหตรงกับหนวยการ

เรียนหรือแผนจดั

ประสบการณการเรียนรู

เด็กปฐมวัย 

-เพ่ือพัฒนากลามเน้ือมดั

ใหญ(ดานรางกาย) 

-เพ่ือพัฒนาทักษะการทรง

ตัว(ดานรางกาย) 

-เพ่ือพัฒนาการเลน

รวมกัน(ดานสังคม) 

-เพ่ือใหเด็กเกิดความ

สนุกสนาน(ดานอารมณ) 

 

-เด็กไดเลนรวมกันอยาง

สนุกสนานและมีทักษะ

การเลนตามความถนัด 

 

- - - - - เด็กไดพัฒนา

กลามเน้ือมดัใหญ(ดาน

รางกาย) 

-เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ทรงตัว(ดานรางกาย) 

-เพ่ือพัฒนาการเลน

รวมกัน(ดานสังคม) 

-เพ่ือใหเด็กเกิดความ

สนุกสนาน(ดาน

อารมณ) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๘ โครงการวันเด็กแหงชาต ิ เพ่ือกระตุนใหเด็ก

ตระหนักในสิทธิและหนาท่ี

ความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม  กลาคิด กลา

แสดงออก 

เด็กภาคภูมิใจ รูบทบาท

และความสำคญัของ

ตนเองตามความถนัด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กตระหนักในสิทธิ

และหนาท่ีความ

รับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม กลาคิด 

กลาแสดงออก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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๙ โครงการจดัหาน้ำดื่มท่ี

สะอาดปลอดภัยสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

 

เพ่ือใหเด็กเล็กมีน้ำดืม่

สำหรับบริโภคท่ีสะอาด 

ปลอดภัยไมมีสิ่งเจือปน 

เด็กเล็กไดดื่มน้ำท่ี

สะอาด ปลอดโรคไร

สิ่งเจือปน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กเล็กมีน้ำดืม่สำหรับ

บริโภคท่ีสะอาด 

ปลอดภัยไมมี

สิ่งเจือปน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐ โครงการรณรงคการคดั

แยกขยะและลดปริมาณ

ขยะในสถานศึกษา 

เพ่ือปลูกฝง สรางจิตสำนึก

ใหเด็กรูจักการคัดแยกขยะ

และลดปรมิาณขยะใน

สถานศึกษา 

เพ่ือปลูกฝง สราง

จิตสำนึกใหเด็กรูจักการ

คัดแยกขยะและลด

ปริมาณขยะใน

สถานศึกษา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สถานศึกษามีการคัด

แยกขยะท่ีถูกวิธีและมี

รายไดจากการ

จำหนายขยะใหกับ

สถานศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑๑ โครงการอบรมเพ่ือปองกัน

เด็กจมน้ำใหกับเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กรูจักวิธีท่ีถูกตองในการ

ปองกันการจมน้ำ 

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รูจักวิธีท่ีถูกตองในการ

ปองกันการจมน้ำ 

 

 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กรูจักวิธีท่ีถูกตองใน

การปองกันการจมน้ำ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1๒ โครงการสงเสริม

พัฒนาการเด็กตาม

ขบวนการเรียนรูโดยใช

จิตรกรรมฝาผนัง 

เพ่ือสงเสรืมการเกิดการ

เรียนรูท่ีหลายหลายผาน

จิตรกรรมฝาผนัง 

เด็กไดรับการเรยีนรูท่ี

หลากหลายและคิดตาม

ผานจิตรกรรมฝาผนัง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กไดรับการเรยีนรูท่ี

หลากหลายและคิด

ตามผานจิตรกรรมฝา

ผนัง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒   การสงเสริมและพัฒนาครูผูดูแลเด็กและบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
     ๒.๑  กลยุทธการสงเสริมครูผูดูแลเด็กและบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและเพียงพอกับความจำเปน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการตรวจสุขภาพ

ประจำปใหครูและผู

ประกอบอาหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเฝาระวังและปองกัน

โรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเด็ก 

ครูและผูประกอบ

อาหารมสีุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง

และไมมภีาวะเสี่ยง

ตอโรคติดตอตางๆ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ครูและผูประกอบ

อาหารมสีุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง

และไมมภีาวะเสี่ยง

ตอโรคติดตอตางๆ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาแหลงเรียนรูใน

สถานศึกษา 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน/

คณะกรรมการบรหิาร

ศูนยฯ/ครูผูดูแลเด็กและ

บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีความรูเพ่ิมและนำมา

พัฒนาสถานศึกษา 

ผูบริหารทองถ่ิน/

คณะกรรมการ

บริหารศูนยฯ/ครู

ผูดูแลเด็กและ

บุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

ไดรับความรู 

ประสบการณมาก

ข้ึน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผูบริหารทองถ่ิน/

คณะกรรมการ

บริหารศูนยฯ/ครู

ผูดูแลเด็กและ

บุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

ความรูเพ่ิมและ

นำมาพัฒนา

สถานศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓ โครงการจดัซื้อครภุัณฑ

สำนักงานเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของครู

ผูดูแลเด็กและบุคลากร

ทางการศึกษา  

เพ่ือใหครูผูดูแลเด็ก/

บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมสีิ่งอำนวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

ครูผูดูแลเด็ก/

บุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครูผูดูแลเด็ก/

บุคลากรมีสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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๔ โครงการอบรมคณุธรรม 

จริยธรรมสำหรับ

ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามี

คุณธรรมจริยธรรม มี

ศักยภาพการทำงานใหดี

ยิ่งข้ึน 

ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม มี

ศักยภาพการทำงาน

ใหดียิ่งข้ึน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม มี

ศักยภาพการทำงาน

ใหดียิ่งข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓   การสงเสริมจัดหาส่ือ  วัสดุครุภัณฑเครื่องใชสำหรับเด็กปฐมวัย 
     ๓.๑  กลยุทธการสงเสริมจัดหาส่ือ วัสดุครุภัณฑและอุปกรณสำหรับเด็กปฐมวัยอยางเพียงพอ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการจดัซื้อวัสดุงาน

บานงานครัว    

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีวัสดุงานบานงานครัว 

เพียงพอและเกิด

ประสิทธิภาพ 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีมีวัสดุงาน

บานงานครัว

เพียงพอกับการใช

งาน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

วัสดุงานบานงาน

ครัว สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมาย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2 โครงการจดัซื้อวัสดุ 

อุปกรณและเครื่องใช

สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใหเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีวัสดุเครื่องใชท่ี

เหมาะสมและปลอดภยั 

 

จัดซื้อใหเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

อยางท่ัวถึงและ

ครบทุกคน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีวัสดุเครื่องใชท่ี

เหมาะสมและ

ปลอดภัย 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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 ยุทธศาสตรท่ี  ๔   การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
     ๔.๑  กลยุทธการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการจดักิจกรรม

สงเสริมอนุรักษภมูิ

ปญญาทองถ่ิน เชน   

การทำเกลือสินเธาว 

การจักสาน   การทอ

เสื่อกก  การประดิษฐ

เครื่องเลน โบราณ เชน 

มากานกลวย,เดิน

กะลามะพราว ฯลฯ 

เพ่ือใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงจากการ

รวมกิจกรรม 

เด็กปฐมวัยได

เรียนรูเก่ียวกับภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กปฐมวัยไดเรียนรู

เก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒ โครงการจดักิจกรรม

สงเสริมคณุธรรม 

จริยธรรมสำหรับเด็ก

ปฐมวัย  วันไหวครู  วัน

แมแหงชาติ ฯ 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี

คุณธรรม จรยิธรรม มี

ความประพฤตเิรียบรอย มี

ระเบียบวินัย 

เด็กปฐมวัยมีความ

กระตือรือรนใน

การทำความดี มี

สมาธิ ในการทำ

กิจกรรมตางๆ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กมีคณุธรรม 

จริยธรรม มีความ

ประพฤติเรียบรอย 

มีระเบียบวินัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓ โครงการสงเสริมการจัด

กิจกรรมวันสำคัญทาง

พุทธศาสนา เชน  วัน

เขาพรรษา/ 

วันออกพรรษา ฯลฯ 

 

เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมี

คุณธรรมจริยธรรม มี

คานิยมท่ีดีงามและรักษา

วัฒนธรรมประเพณีใหคง

อยูสืบไป 

เด็กปฐมวัยได

แสดงออกและมี

สวนรวมในการจัด

กิจกรรม 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เด็กไดรับการปลูกฝง

ใหมีคุณธรรม

จริยธรรม มีคานิยม

ท่ีดีงามและรักษา

วัฒนธรรมประเพณี

ใหคงอยูสืบไป 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 



29 
 

๔ โครงการสงเสริมอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีไทย 

เชน วันลอยกระทง  วัน

สงกรานต ฯ 

เพ่ือปลูกฝงคานิยมท่ีดีงาม

ใหกับเด็กและรักษา

วัฒนธรรมการแตงกาย

แบบไทยใหคงอยูสืบไป 

เด็กปฐมวัยมีความ

พรอมเพรียง เกิด

ความสวยงาม 

สงเสริมใหเด็กรัก

ความเปนไทย 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เด็กไดรับการปลูกฝง

คานิยมท่ีดีงามและ

รักษาวัฒนธรรมการ

แตงกายแบบไทยให

คงอยูสืบไป 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การสงเสริมสถานศึกษาใหมีคุณภาพและบรรยากาศส่ิงแวดลอมเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย 
     ๕.๑  กลยุทธการรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงาน  ติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการอบรมใหความรู
การปฏิบัติงาน การ
นิเทศงาน การติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ภายในองคกรและ
สถานศึกษา 

เพ่ืออบรมใหความรู และ

ซักซอมแนวทางการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

ทางการศึกษา 

จัดอบรมเองและ
สงบุคลากรไป
อบรมตางๆอยาง
นอยปการศึกษา
ละ ๑  ครั้ง 

- - - - - ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัความรู
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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๕.๒  กลยุทธการสงเสริมและปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศนภายในและ

ภายนอกอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัว

ทะเล  เชน  สนามเด็ก

เลน การปลูกไมประดับ   

การจัดสวนหยอม  การ

ติดตั้งผามานก้ันแสงแดด   

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน

ภายในและภายนอก

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ใหไดมาตรฐานและ

เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  

 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมสีภาพ

สิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน

และมีความ

ปลอดภัย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ภูมิทัศนท่ีเหมาะสม

กับการจัดกิจกรรม

ใหเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒ โครงการปรับปรุง 

ซอมแซมและตอเติม 

อาคารเรยีน หองครัว  

หองเก็บของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตำบลหัวทะเล  

 

 

เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม ตอ

เติมอาคารเรยีน หองครัว  

หองเก็บของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตำบลหัวทะเล  

ใหเกิดความปลอดภยัและ

เหมาะสะกับการใชงานกับ

เด็กปฐมวัย 

 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีอาคาร ท่ี

เหมาะสมกับการ

เลี้ยงดเูด็กท่ี

เหมาะสม 

ปลอดภัย 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ความเปนระเบียบ

เรียบรอย ปลอดภัย 

และมมีาตรฐาน

สามารถใชงานตาม

ความเหมาะสม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓ โครงการสงเสริมการ

เรียนรูเด็กปฐมวัย สราง

สนามเด็กเลนเสริมสราง

ปญญา 

เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา

ครับท้ัง ๔ ดาน คือ ดาน

รางกาย อารมณ สังคม

และสติปญญา 

เด็กไดรับการ

พัฒนาและเรียนรู

ตามความถนัด

ตามฐานการ

เรียนรูตางๆ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กไดรับการพัฒนา

ครับท้ัง ๔ ดานตาม

ฐานการเรยีนรูตางๆ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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๔ โครงการกอสรางเสาธง

ชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กไดมีเสาธงท่ี

ไดมาตรฐานในการทำ

กิจกรรมตามแผนจัด

ประสบการณ 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีเสาธงชาติท่ี

ไดมาตรฐาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กเล็กไดมีเสาธงท่ี

ไดมาตรฐานในการ

ทำกิจกรรมตามแผน

จัดประสบการณ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕ โครงการกอสรางรั้ว-

ปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม และ

เด็กเล็กมีความปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กมี

รั้ว-ปายท่ีท่ี

สวยงาม ปลอดภัย

และไดมาตรฐาน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ภูมิทัศนท่ีสวยงาม 

และเด็กเล็กมีความ

ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๖ โครงการจดัซื้อและ

ติดตั้งกลองโทรทัศน

วงจรปดในสถานศึกษา 

เพ่ือปองกันความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิน

รวมถึงเด็กและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
      ๖.๑  กลยุทธการพัฒนาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 โครงการเยี่ยมบาน

นักเรียน 

 

 

เพ่ือสงเสริมการศึกษาและ

เช่ือมโยงการเรียนรูของ

เด็ก 

ครูผูดูแลเด็กได

สรางความสัมพันธ

ท่ีดีกับผูปกครอง 

- - - - - บุคลากรทางการ

ศึกษาไดรบัรูปญหา

ของเด็กและสามารถ

แกไขปญหาชวยกัน

ได 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2 โครงการประชุม/อบรม

ใหความรูความเขาใจ

ผูปกครองศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

เพ่ือใหชุมชน ผูปกครองได

มีความรูเก่ียวกับการเลี้ยง

ดูเด็กท่ีถูกตองไดมาตรฐาน 

เพ่ือใหชุมชน 

ผูปกครองไดมี

ความรูเก่ียวกับ

การเลีย้งดูเด็กท่ี

ถูกตองได

มาตรฐาน 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ชุมชน ผูปกครองได

มีความรูเก่ียวกับการ

เลี้ยงดเูด็กท่ีถูกตอง

ไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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๖.๒  กลยุทธการพัฒนาใหการสนับสนุนและรวมมือกับชุมชนในกิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ  (บาท) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1 ๑.โครงการสงเสรมิการ

เรียนรู  สานใยรัก เช่ือม

ความสัมพันธกับชุมชน 

เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กไดเขา

รวม หรือชวยเหลือ

กิจกรรมตางๆของชุมชน

และหนวยงานท้ังภาครัฐ 

ตามความเหมาะสม 

 

ครูผูดูแลเด็ก 

บุคลากรทางการ

ศึกษาและ

ผูปกครอง ชุมชน 

องคกรตางๆ เกิด

ความรักความ

สามัคคี  มสีวน

รวมชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน  มี

ความสัมพันธอันดี

ตอกัน 

- - - - - ครูผูดูแลเด็กไดเขา

รวม หรือชวยเหลือ

กิจกรรมตางๆของ

ชุมชนและหนวยงาน

ท้ังภาครัฐ ตามความ

เหมาะสม 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2 ๒.โครงการทอดผาปา

เพ่ือการศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัว

ทะเล  

เพ่ือใหชุมชน ผูปกครองมี

สวนรวม สนับสนุน

งบประมาณ ในการพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

ชุมชน ผูปกครอง 

มีสวนรวมในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

และเกิดความรัก 

ความสัมพันธอันดี

ตอกัน 

- - - - - ชุมชน ผูปกครองมี

สวนรวม สนับสนุน

งบประมาณ ในการ

พัฒนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตำบลหัวทะเลไปสูการปฏิบัต ิ
………………………………………………………….. 

 

5.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวทะเลไปสูการปฏิบัติ 
          คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององคการบริหารสวนตำบลหัว
ทะเล  มีอำนาจหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวทะเล ไปสูการปฏิบัติ  ประกอบดวย   

(1) นายวิโรจน  แสงจกัร  รองนายก อบต.หัวทะเล    ประธาน 
(๒) นายอำพร  ขยันงาน  ผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข   กรรมการ 
(๓) นาจุฑารัตน  พิมพโนนทอง ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา   กรรมการ 

  (๔) นายสุทิน    วาจาจริง  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ 
  (๕) นายสมชาย   แสงสุวรรณ ผูแทนประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ 
  (๖) นายเวิน   โมกศิริ  ผูแทนกรรมการบริหารศูนยฯ   กรรมการ 
  (๗) นางจอมศรี   ยุทธกลา ผูแทนกรรมการบริหารศูนยฯ   กรรมการ 
  (๘) นายจำลอง   พัดมงคล ผูแทนกรรมการบริหารศูนยฯ   กรรมการ 
  (๙) นางกัญญา   พูลพันธ  ผูแทนสถานศึกษา    กรรมการ 
  (๑๐) นางสาวฉวี   ฉิมวาส  ผูแทนสถานศึกษา    กรรมการ 
  (๑๑) นางพรพิมล   มาตรังศรี ผูแทนสภาทองถ่ิน    กรรมการ 
  (๑๒) นายสุภาพ  โมงปราณีต ผูแทนสภาทองถ่ิน    กรรมการ 
  (๑๓) นางสุภาวดี  ฟากวิลัย รก. ผอ.กองการศึกษาฯ       กรรมการและเลขานุการ 

                   ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวทะเล ดำเนินการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวทะเล ไปสูการปฏิบัติ  โดยใหมีอำนาจหนาท่ี  ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือ 

ประกาศผลการติดตามและประเมินฯ ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปงบประมาณละ  1  ครั้ง  
ท้ังนี้  ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ไขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวทะเล ไปสูการปฏิบัติ 
 1.  ออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล 
 2.  ประชมุคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือรวมกันพิจารณากำหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลฯ 
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3.  ประเมินผลสำเร็จเปนรายโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดหรือไม ท้ังนี้ ควร
ประเมินท้ังระบบ คือ ประเมินท้ังปจจัยท่ีใช กระบวนการท่ีใช ผลผลิตท่ีไดรับ และผลลัพธท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะได
รับทราบปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนสำหรับนำไปใช เปนขอมูลประกอบการกำหนดแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

 
5.3  หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ไขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวทะเลไปสูการปฏิบัติ 

1. การประเมินผลกอนเริ่มโครงการ 
เปนการประเมินผลเพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการท่ีดี มีความสำคัญท่ีสุด เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 

ไดดำเนินการ ซ่ึงคาดวาจะเปนประโยชนตอสวนรวม และเปนความตองการของประชาชน 
2. การประเมินผลระหวางดำเนินโครงการ 
เปนการประเมินผลระหวางดำเนินโครงการ เพ่ือดูวามีปญหา อุปสรรคอยางไรหรือไมในระหวางดำเนินการ   

เปนไปตามข้ันตอนท่ีวางไวในโครงการหรือไม เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการท่ีวาง
ไว 
 3.  การประเมินผลเม่ือโครงการเสร็จสิ้นลงเรียบรอย 
 เปนการประเมินผลเม่ือโครงการไดดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการ วาคุมคากับการลงทุนหรือไม ประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด มีประสิทธิภาพตรงตามจุดมุงหมาย 
เปาหมายหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร เพ่ือเก็บขอมูลไวในการจัดทำโครงการตอไป 
 ๔. ติดตามและประเมินผลฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปงบประมาณละ  ๑  ครั้ง ท้ังนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา  ๓๐ วัน 

 
.................................................................................................. 
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล 

เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  

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

ตามท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล   องคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  ไดจัดทำ 

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ข้ึนเพ่ือเปนกรอบแนวทางการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล

หัวทะเล สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน และ

แนวทางของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  

 องคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  จึงประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล  สังกัดองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลหัวทะเล  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  ลงวันท่ี  ๒๙ 

กันยายน  ๒๕๖๒ 
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๐      เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                           
                                                                 (นางสุภาวดี   ฟากวิลัย)  

                           หวัหนาสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

                               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


