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  แผนปฏิบัติการประจําปีการศึ
2557  ฉบับนี้   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาฉบับนี้ได้กําหน
แนวนโยบายให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
2554) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ
จังหวัด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบล
(พ.ศ.2557-2559) 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  
ได้รับโภชนาการท่ีดี เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ซ่ึงได้เล็งเห็นการพัฒน
มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคมท่ีดี
และพัฒนาจิตใจ เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด
  การจัดทําแผน
ส่วนตําบลกระโทก ได้บรรจุแผนโครงการแนวทางการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ  และส่วนหนึ่งได้รวบรวม
ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีบริการเอาไว้ด้วย 
 
 
 
    
 
 

 
   

คํานํา 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาหรือเรียกอีกอย่างว่าแผนปีการศึกษา  ประจําปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้จัดทําข้ึนโดยความเห็นชอบของท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาฉบับนี้ได้กําหน
แนวนโยบายให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  รวมท้ังให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทกในฐานะเป็นส่วนงานการหนึ่
กระโทก  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กนักเรียน  เยาวชน และประชาชน ให้

เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ซ่ึงได้เล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  จัดให้
มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคมท่ีดีและเหมาะสม  
และพัฒนาจิตใจ เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2557  ฉบับนี้   ส่วนการศึกษาองค์การบริหาร
ได้บรรจุแผนโครงการแนวทางการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ  และส่วนหนึ่งได้รวบรวม

ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน

    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
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กษาหรือเรียกอีกอย่างว่าแผนปีการศึกษา  ประจําปีการศึกษา
ได้จัดทําข้ึนโดยความเห็นชอบของท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาฉบับนี้ได้กําหนด
แนวนโยบายให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 

รวมท้ังให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก

ในฐานะเป็นส่วนงานการหนึ่งของ
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กนักเรียน  เยาวชน และประชาชน ให้เด็ก

าคนและสังคมให้มีคุณภาพ  จัดให้
และเหมาะสม  ส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้  

และพัฒนาจิตใจ เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด 
ฉบับนี้   ส่วนการศึกษาองค์การบริหาร

ได้บรรจุแผนโครงการแนวทางการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ  และส่วนหนึ่งได้รวบรวม
ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน

นย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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สภาพท่ัวไป และข้อมูลพ้ืนฐานขนาดพ้ืนท่ีและลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

 

คุณภาพด้านครูผู้ดูแลเด็ก                                                           

 



 
๑. สภาพทั่วไป และข้อมูลพ้ืนฐานขนาดพ้ืนที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์

1.1 สถานท่ีตั้ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
๑๔๖  ม. ๕ ถนนโชคชัย – ครบุรี ตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 1.2 ข้อมูลประวัติ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ประกาศจัดต้ังโดยองค์การบริหารส่วน    ตําบล
กระโทก  เม่ือวันท่ี  ๑  กันยายน พ
กระบวนการประชาคม  มีคณะกรรมการศูนย์ ฯ  ท่ีผ่านการคัดเลือกจากประชาคม  มีผู้อํานวยการโรงเรียน  
ผู้ใหญ่บ้าน  กํานันและองค์กรต่างๆ  ในชุมชนเป็นท่ีปรึกษา

๑.2.1 เพ่ือกระจายโอกาสการรับบริการพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กทุกคนในพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง
  1.2.๒ เพ่ือให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยให้สามารถศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผล
  1.2.๓เป็นการแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูเ

หมดความกังวล 
 ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ 
ห้องเรียนของโรงเรียนวัดพะโค เป็นสถานท่ีในการให้บริการชั่วคราว ถึงปีการศึกษา 
ส่วนตําบลกระโทก  ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนถาวร โดยใช้สถานท่ีด้านหลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกระโทก  (สถานท่ีปัจจุบัน
เปิดให้บริการในวันท่ี ๒ มกราคม 

1.3 ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน
๑.๓.๑    จํานวนนักเรียน ห้องเรียน และครู

 
ระดับช้ันท่ีเปิดสอน เพศชาย

๓ ขวบ 12
รวม 12

 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี   1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพ้ืนฐานขนาดพ้ืนที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ครบุรี ตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ประกาศจัดต้ังโดยองค์การบริหารส่วน    ตําบล
กันยายน พ.ศ.  ๒๕๔๙    จากการสํารวจความต้องการในการจัดต้ังศูนย์ ฯ   โดยผ่าน

กระบวนการประชาคม  มีคณะกรรมการศูนย์ ฯ  ท่ีผ่านการคัดเลือกจากประชาคม  มีผู้อํานวยการโรงเรียน  
ผู้ใหญ่บ้าน  กํานันและองค์กรต่างๆ  ในชุมชนเป็นท่ีปรึกษาโดยมีวัตถุประสงค์การจัดต้ังดังนี้

เพ่ือกระจายโอกาสการรับบริการพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กทุกคนในพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง
เพ่ือให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยให้สามารถศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผล 
เป็นการแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูเด็กให้พ่อแม่  ผู้ปกครองสามารถประกอบอาชีพได้อย่างผาสุก

๒๕๔๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้ขออนุญาตใช้
ห้องเรียนของโรงเรียนวัดพะโค เป็นสถานท่ีในการให้บริการชั่วคราว ถึงปีการศึกษา 

ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนถาวร โดยใช้สถานท่ีด้านหลังขององค์การ
สถานท่ีปัจจุบัน)  ลักษณะอาคารเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว 

มกราคม ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน    
ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน(ปีการศึกษา ๒๕๕7) 

จํานวนนักเรียน ห้องเรียน และครู/ผู้เลี้ยงดูเด็ก (ทุกคนท่ีสอน)
จํานวนนักเรียน จํานวน

ห้องเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม 
12 ๒1 33 ๒ 
12 21 33 ๒ 
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สภาพทั่วไป และข้อมูลพ้ืนฐานขนาดพ้ืนที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ต้ังอยู่เลขท่ี  
ครบุรี ตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๙๐ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ประกาศจัดต้ังโดยองค์การบริหารส่วน    ตําบล
จากการสํารวจความต้องการในการจัดต้ังศูนย์ ฯ   โดยผ่าน

กระบวนการประชาคม  มีคณะกรรมการศูนย์ ฯ  ท่ีผ่านการคัดเลือกจากประชาคม  มีผู้อํานวยการโรงเรียน  
โดยมีวัตถุประสงค์การจัดต้ังดังนี้ 

เพ่ือกระจายโอกาสการรับบริการพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กทุกคนในพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง 
เพ่ือให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยให้สามารถศึกษาต่อ

ด็กให้พ่อแม่  ผู้ปกครองสามารถประกอบอาชีพได้อย่างผาสุก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้ขออนุญาตใช้
ห้องเรียนของโรงเรียนวัดพะโค เป็นสถานท่ีในการให้บริการชั่วคราว ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๑ องค์การบริหาร

ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนถาวร โดยใช้สถานท่ีด้านหลังขององค์การ
ลักษณะอาคารเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว ๒ ห้องเรียน และเริ่ม

) 

 
จํานวนครู/ผู้ดูแลเด็ก 

ประจําการ อัตราจ้าง 
๑ ๑ 
๑ ๑ 



๑.๔  ข้อมูลบุคลากร 
๑.๔.๑ จํานวนบุคลากร

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล
1  นางสาวศศิพิชชา  จงวิไลเกษม

2 นางนริศรา  แสไพศาล
3  นางวไลภรณ์  คีมกระโทก

 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
พ้ืนท่ีบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   มีรายชื่อดังนี้

๑. พระปลัดโสภณ  ฐิตสุโภ 
๒. จ.ส.อ.บุญเยี่ยม หม่ันกระโทก
๓. นายสุรศักด์ิ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
๔. นายจุล ขวางกระโทก
๕. นายอนิรุทธ์  แก้วใหญ่
๖. นางดอกไม้  ดาวจันทึก
๗. นางสาววาสนา  
๘. นางพิลาบ  ตงกระโทก
๙. นางทุเรียน  ม่ังพิมาย
๑๐. นางลําหวย  ดํารงไตรรัตน์    
๑๑. นางชํานาญ  แกล้มกระโทก
๑๒. นายปิยะศักด์ิ  โ
๑๓. นางวไลภรณ์  คีมกระโทก
๑๔. นางนริศรา  แสไพศาล

๑.6ข้อมูลผู้ปกครอง 
๑.๕.๑ ระดับการศึกษา 
๑.๕.๒ ร้อยละของอาชีพ

๑.๕.๒.๑  รับราชการ
  ๑.๕.๒.๒  รับจ้าง
  ๑.๕.๒.๓  เกษตรกร

๑.๕.๒.๔  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  ๑.๕.๒.๕  ธุรกิจส่วนตัว       
  ๑.๕.๒.๖ อ่ืนๆ

จํานวนบุคลากร 
นามสกุล ตําแหน่ง 

นางสาวศศิพิชชา  จงวิไลเกษม  นักวิชาการศึกษารักษาการ 
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 -ศิลปกรรม
นิเทศศิลป์
-ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

นางนริศรา  แสไพศาล ครู  -ปริญญาโท
นางวไลภรณ์  คีมกระโทก  ผู้ดูแลเด็ก  -ปริญญาตรี

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยได้คัดเลือกบุคลากรจากตัวแทน  หน่วยงาน องค์กร  ชุมชนต่างๆ ในเขต
พ้ืนท่ีบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   มีรายชื่อดังนี้ 

พระปลัดโสภณ  ฐิตสุโภ  ผู้นําทางศาสนาและวัฒนธรรม 
บุญเยี่ยม หม่ันกระโทก ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ายสุรศักด์ิ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ปลัด อบต.กระโทก  
นายจุล ขวางกระโทก  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นายอนิรุทธ์  แก้วใหญ่  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นางดอกไม้  ดาวจันทึก  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 
นางสาววาสนา  พรวนกระโทก ผู้แทนผู้ปกครอง   
นางพิลาบ  ตงกระโทก  ผู้แทนผู้ปกครอง   
นางทุเรียน  ม่ังพิมาย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข 
นางลําหวย  ดํารงไตรรัตน์     ผู้นําชุมชน   
นางชํานาญ  แกล้มกระโทก ผู้แทน อสม.     
นายปิยะศักด์ิ  โคลนกระโทก     ผู้แทนกลุ่มองค์กรประชาคม 
นางวไลภรณ์  คีมกระโทก     ผู้แทนผู้ดูแลเด็ก  
นางนริศรา  แสไพศาล      ครูผู้ดูแลเด็ก   

  
ระดับการศึกษา (ส่วนใหญ่) (�)ตํ่ากว่าปริญญาตรี(  ) ปริญญาตรี 
ร้อยละของอาชีพ 

รับราชการร้อยละ  ๑๓.๐๔ 
รับจ้างร้อยละ  ๕๖.๕๒ 
เกษตรกรร้อยละ   ๒๑.๗๔  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ     - 
ธุรกิจส่วนตัว       ร้อยละ  ๘.๗๐ 

อ่ืนๆ      - 
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การศึกษา หมายเหตุ 
ศิลปกรรม(ออกแบบ

นิเทศศิลป์) 
บัณฑิต วิชาชีพครู 

 

ปริญญาโท  
ปริญญาตรี  

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ

โดยได้คัดเลือกบุคลากรจากตัวแทน  หน่วยงาน องค์กร  ชุมชนต่างๆ ในเขต

  ท่ีปรึกษา 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ีปรึกษา 

 ท่ีปรึกษา 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประธาน  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รองประธาน 

 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 

  กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 

  กรรมการ 
 กรรมการ 
กรรมการ/เลขานุการ 

ปริญญาตรี (  ) สูงกว่าปริญญาตรี 



๑.๕.๓   สถานภาพ  
 ๑.๖ ข้อมูลทรัพยากร 

๑.๖.๑เนื้อท่ี.........................................................................................................................
๑.๖.๒จํานวนอาคารเรียนถาวร รวม
๑.๖.๓จํานวนห้องท้ังหมด
๑.๖.๔จํานวนห้องประกอบ

  ๑.๖.๔.๑ ห้องคอมพิวเตอร์       
  ๑.๖.๔.๒ห้องดนตรี
  ๑.๖.๔.๓  ห้องปฏิบัติการทางภาษา

  ๑.๖.๔.๔ ห้องกิจกรรมอ่ืนๆ
  ๑.๖.๔.๕  ห้องพยาบาล                        

๑.๖.๕ จํานวนสนามเด็กเล่น
๑.๖.๖ พ้ืนท่ีใช้สอย

              พ้ืนท่ีท้ังหมดของศูนย์พัฒนาเด็ก
 ประกอบด้วย 

-  พ้ืนท่ีสีเขียว     
- พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร                                      
-  พ้ืนท่ีสําหรับการเล่น การจัดกิจก
-  พ้ืนท่ีท่ีว่างโล่ง                     
-  พ้ืนท่ีในห้องเรียน                                                  
-  พ้ืนท่ีสําหรับการนอน                                             

๑.๖.๗ จํานวนสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอํานวยความสะดวก
 ๑.๖.7.๑ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ท้ังหมด

        -ใช้เพ่ือการเรียนการสอน จํานวน
        -ใช้ในงานบริหาร จํานวน

  ๑.๖.7.๒ จํานวนเครื่องถ่ายเอกสาร  
               ๑.๖.7.๓ จํานวนเครื่องเล่น วิดีโอ

๑.๖.7.๔ จํานวนเครื่องโทรสาร
 ๑.๖.7.๕จํานวนโทรทัศน์
 ๑.๖.7.๖จํานวนวิทยุ                              
 ๑.๖.7.๗  จํานวนหนังสือในห้องสมุด                        

๑.๗ ข้อมูลงบประมาณ
 ๑.๗.๑ ค่าใช้จ่ายรวมท้ังสิ้
  - เงินเดือนบุคลากร  

  - ค่าสาธารณูปโภค  
  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์                
  - ค่าบํารุงการกุศล

สถานภาพ  (๑) อยู่ด้วยกันร้อยละ๘๒.๖๑(๒) แยกกันอยู่ร้อยละ
  

.........................................................................................................................
จํานวนอาคารเรียนถาวร รวม๒         หลัง 
จํานวนห้องท้ังหมด๓        ห้อง 
จํานวนห้องประกอบ 

ห้องคอมพิวเตอร์         -         ห้อง 
ห้องดนตรี-นาฏศิลป์              -         ห้อง 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา -         ห้อง 
ห้องกิจกรรมอ่ืนๆ ๓ห้อง 
ห้องพยาบาล                        -         ห้อง 

จํานวนสนามเด็กเล่น๑        แห่ง  
พ้ืนท่ีใช้สอย 

พ้ืนท่ีท้ังหมดของศูนย์พัฒนาเด็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก         ๓๐๖         

พ้ืนท่ีสีเขียว          ๖๑          
พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร                                       ๒๔          
พ้ืนท่ีสําหรับการเล่น การจัดกิจกรรม                          ๔๕          
พ้ืนท่ีท่ีว่างโล่ง                      ๗๒  ตารางเมตร   
พ้ืนท่ีในห้องเรียน                                                  ๖๐          
พ้ืนท่ีสําหรับการนอน                                             ๓๖          
จํานวนสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอํานวยความสะดวก 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ท้ังหมด ๑         
ใช้เพ่ือการเรียนการสอน จํานวน ๑        
ใช้ในงานบริหาร จํานวน 1        

จํานวนเครื่องถ่ายเอกสาร                          ๑ 
จํานวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี/ดีวีดี ๑        
จํานวนเครื่องโทรสาร                               -          

จํานวนโทรทัศน์                                      ๑        
จํานวนวิทยุ                                           ๑        

จํานวนหนังสือในห้องสมุด                        -          
ข้อมูลงบประมาณ  (ท่ีใช้จ่ายจริงปีล่าสุด ) 

ค่าใช้จ่ายรวมท้ังสิ้น      1,057,520.-           บาท ท่ีสําคัญมีดังนี้
เงินเดือนบุคลากร   554,760
ค่าสาธารณูปโภค   410,760
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์                 50,000
ค่าบํารุงการกุศล/ชุมชน   -               
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แยกกันอยู่ร้อยละ๑๙.๕๗(๓) อ่ืนๆ….. 

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

๓๐๖         ตารางเมตร 

๖๑          ตารางเมตร    
๒๔          ตารางเมตร   
๔๕          ตารางเมตร   

๖๐          ตารางเมตร   
๓๖          ตารางเมตร   

๑          เครื่อง 
๑             เครื่อง 

             เครื่อง 
เครื่อง 

๑         เครื่อง 
           เครื่อง 

๑         เครื่อง 
๑         เครื่อง 
           เล่ม 

บาท ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
760    บาท 

410,760 บาท 
50,000    บาท  
                บาท 



   - ค่าพัฒนาบุคลากร  
   - ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด
  ๑.๗.๒ รายได้ รวมท้ังสิ้น
   - รับจากหน่วยงานของรัฐ
   - ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
   - เงินบริจาค  

๑.๘  ข้อมูลชุมชน  (ข้อมูลของตําบล หรืออําเภอ 
๑.๘.๑ จํานวนประชากร
๑.๘.๒ อาชีพสําคัญเกษตรกรรม 
๑.๘.๓ ศาสนา      พุทธ
๑.๘.๔ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว      

 ๑.๘.๕ ลักษณะ
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จบการศึกษาภาคบังคับ นับถือศาสนา

พุทธ  ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี และโดดเด่นเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
 ๑.๘.๖แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
  - แหล่งท่องเท่ียวปรางค์พะโค
  - โรงพยาบาลประจําตําบลพ
  - วัดปรางค์พะโค
  - โรงเรียนวัดพะโค
  - อบต

  ๑.๘.๗ โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน
  บริบทสังคมแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ซ่ึงมีความโดดเด่นเรื่อง
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุ
การระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนในชุมชน  ท้ังด้านบุคลกร  ด้านงบประมาณ  แรงงาน  องค์ความรู้จากปราชญ์
ชุมชน  เพ่ือใช้ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบกับ  ผู้ปกครองในชุมชนให้ความสําคัญกับการศึกษา
ของบุตรหลาน  พร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนทุกเม่ือท่ีร้องขอ  หรือให้การสนับสนุนทุกครั้งท่ีมีโอกาสโย
สถานศึกษาไม่ต้องร้องขอ  ทําให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง  
  ๑.๘.๘  ข้อจํากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน
  ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงต้องใช้แรงงานเป็นหลัก อีกท้ังต้อง
ดูแลอย่างใกล้ชิด  ทํางานโดยไม่มีวันหยุดและไม่สามารถกําหนดเวลาในการทํางานท่ีแน่นอนได้  ทําให้การ
ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชนต้องมีความยืดหยุ่นด้านเวลา เช่น  เปิดให้บริการเร็วกว่าเว
ข้อจํากัดอีกประการ  ได้แก่การจัดกิจกรรมท่ีต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ต้องพิจารณากําหนดแผนงาน  
กิจกรรมในห้วงเวลา  ท่ีไม่ใช่ฤดูเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียว 
 
 

ค่าพัฒนาบุคลากร   45,000
ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด -               

รวมท้ังสิ้น                                     -   บาทท่ีสําคัญมีดังนี้
รับจากหน่วยงานของรัฐ -               
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  -               

 -               
ข้อมูลของตําบล หรืออําเภอ หรือจังหวัดท่ีศูนย์พัฒนาเด็กต้ังอยู่

จํานวนประชากร๓,๗๐๐    คน   ชาย   ๑,๘๐๐   คน   หญิง   
อาชีพสําคัญเกษตรกรรม ,โรงงานอุตสาหกรรม, ค้าขาย, รับจ้างท่ัวไป
ศาสนา      พุทธ 
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว      ๕,๐๐๐  -   ๖,๐๐๐  บาท / เดือน
ลักษณะ/สภาพของชุมชน   
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จบการศึกษาภาคบังคับ นับถือศาสนา

พุทธ  ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี และโดดเด่นเรื่องความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

แหล่งท่องเท่ียวปรางค์พะโค 
โรงพยาบาลประจําตําบลพะโค 
วัดปรางค์พะโค 
โรงเรียนวัดพะโค 
อบต.กระโทก 

โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน
บริบทสังคมแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ซ่ึงมีความโดดเด่นเรื่อง

ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
การระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนในชุมชน  ท้ังด้านบุคลกร  ด้านงบประมาณ  แรงงาน  องค์ความรู้จากปราชญ์
ชุมชน  เพ่ือใช้ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบกับ  ผู้ปกครองในชุมชนให้ความสําคัญกับการศึกษา

ให้การสนับสนุนทุกเม่ือท่ีร้องขอ  หรือให้การสนับสนุนทุกครั้งท่ีมีโอกาสโย
สถานศึกษาไม่ต้องร้องขอ  ทําให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนอย่าง

ข้อจํากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงต้องใช้แรงงานเป็นหลัก อีกท้ังต้อง

ดูแลอย่างใกล้ชิด  ทํางานโดยไม่มีวันหยุดและไม่สามารถกําหนดเวลาในการทํางานท่ีแน่นอนได้  ทําให้การ
ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชนต้องมีความยืดหยุ่นด้านเวลา เช่น  เปิดให้บริการเร็วกว่าเว
ข้อจํากัดอีกประการ  ได้แก่การจัดกิจกรรมท่ีต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ต้องพิจารณากําหนดแผนงาน  
กิจกรรมในห้วงเวลา  ท่ีไม่ใช่ฤดูเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียว  
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45,000 บาท 
                บาท 

บาทท่ีสําคัญมีดังนี้ 
                บาท 
                บาท 
                บาท 

หรือจังหวัดท่ีศูนย์พัฒนาเด็กต้ังอยู่ ) 
คน   หญิง   ๑,๙๐๐   คน 

รับจ้างท่ัวไป 

เดือน 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จบการศึกษาภาคบังคับ นับถือศาสนา

โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน 
บริบทสังคมแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ซ่ึงมีความโดดเด่นเรื่อง

ทธ  ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
การระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนในชุมชน  ท้ังด้านบุคลกร  ด้านงบประมาณ  แรงงาน  องค์ความรู้จากปราชญ์
ชุมชน  เพ่ือใช้ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบกับ  ผู้ปกครองในชุมชนให้ความสําคัญกับการศึกษา

ให้การสนับสนุนทุกเม่ือท่ีร้องขอ  หรือให้การสนับสนุนทุกครั้งท่ีมีโอกาสโย
สถานศึกษาไม่ต้องร้องขอ  ทําให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนอย่าง

ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงต้องใช้แรงงานเป็นหลัก อีกท้ังต้อง
ดูแลอย่างใกล้ชิด  ทํางานโดยไม่มีวันหยุดและไม่สามารถกําหนดเวลาในการทํางานท่ีแน่นอนได้  ทําให้การ
ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชนต้องมีความยืดหยุ่นด้านเวลา เช่น  เปิดให้บริการเร็วกว่าเวลาราชการปกติ  
ข้อจํากัดอีกประการ  ได้แก่การจัดกิจกรรมท่ีต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ต้องพิจารณากําหนดแผนงาน  



ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจําปีงบประมาณ

๒.๑  วิสัยทัศน์ 
   “พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง
 ๒.๒  พันธกิจ 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริม  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิต
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  
 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน
 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  และการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจําวัน 
 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
 7. จัดบรรยากาศ  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
 8. พัฒนาครูและบุคลากรท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย
 9. พัฒนาสื่อ / แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม  ปลอดภัย  และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
 10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 11. ส่งเสริม  สิทธิโอกาสทางการศึกษาในครอบคลุมผู้เรียน  ทุกประเภท

 2.3  เอกลักษณ์  
  “กิจกรรมเด่น  เน้นความสะอาด

 2.4  อัตลักษณ์ 
  “เด็กเล็กเบิกบาน  พัฒนาการตามวัย

๒.5 มาตรฐานการศึกษา
          1. เด็กทุกคนมีความพร้อม  กล้าแสดงออก  และพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย
  2. เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
 3. เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี
 4. เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีความซ่ือสัตย์  ปร
               อย่างมีความสุข 
 5. เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
 6. เด็กทุกคนมีมารยาท  และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
 7. เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
 
 
 

บทท่ี  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจําปีงบประมาณ

พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมส่งเสริม  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิต 
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
จัดกิจกรรมเสริมสร้างสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน
จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  และการช่วยเหลือตนเองใน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
จัดบรรยากาศ  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
พัฒนาครูและบุคลากรท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 

แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม  ปลอดภัย  และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชน  และผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ส่งเสริม  สิทธิโอกาสทางการศึกษาในครอบคลุมผู้เรียน  ทุกประเภท 

กิจกรรมเด่น  เน้นความสะอาด” 

เด็กเล็กเบิกบาน  พัฒนาการตามวัย” 

มาตรฐานการศึกษา/เป้าหมาย 
เด็กทุกคนมีความพร้อม  กล้าแสดงออก  และพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย
เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี 
เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีความซ่ือสัตย์  ประหยัด  และอยู่ในสังคมได้

เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
เด็กทุกคนมีมารยาท  และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
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พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง” 

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  และการช่วยเหลือตนเองใน

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม  ปลอดภัย  และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
โดยชุมชน  และผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

เด็กทุกคนมีความพร้อม  กล้าแสดงออก  และพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ะหยัด  และอยู่ในสังคมได้ 

เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
เด็กทุกคนมีมารยาท  และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 



๒.6  แนวคิดหลักท่ีศูนย์พัฒนาเด็กนํามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มุ่งสู่มาตรฐาน
การศึกษาท่ีกําหนดไว้ / ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
  ๑.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
   2.
   2.
   2.
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
   3.1 
   3.
   3.
   3.
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
   4.1  
   4.
   4.
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
   5.1  
   5.
   5.
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6ด้านส่งเสริมการ
   6.
   6.
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  

  7.
  7.

ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  

แนวคิดหลักท่ีศูนย์พัฒนาเด็กนํามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มุ่งสู่มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

๑  ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย 
.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์และสังคม
.5  การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 
.6  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
.7  การดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  

๒  ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย 
.1การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก 
.2  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย 
.3  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 

๓  ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1  การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

.2  การป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 

.3  การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบ

.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ   
๔  ด้านบุคลากร 
4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

.2  ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี

.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
5 ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
5.1  การนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน

.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมํ่าเสมอ
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
.2  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งบริการชุมชน
  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
.1  จัดทําแผนดําเนินการและประเมินคุณภาพการศึกษา
.2  จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตาม
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แนวคิดหลักท่ีศูนย์พัฒนาเด็กนํามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มุ่งสู่มาตรฐาน

จิตใจ  อารมณ์และสังคม 

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมํ่าเสมอ 

 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งบริการชุมชน 

การจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คุณภาพการศึกษาสมํ่าเสมอ 

ระกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตาม



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
  

เมษายน 
- เปิดรับสมัครเด็กใหม่
- เตรียมเอกสารในการรับสมัครเด็ก
- ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด
-  เตรียมจัดหาอุปกรณ์  เครื่องใช้ และชุดพละศึกษา  ในการเรียนสําหรับเด็ก

พฤษภาคม 
- เตรียมแผนการสอน
- เตรียมทําบัญชีเรียกชื่อ
- เตรียมทําสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก
- เปิดภาคเรียนท่ี 
- ปฐมนิเทศ( 1
- ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด
 

มิถุนายน 
- กิจกรรมการทาฟลูออไรด์วาริช
- กิจกรรมการไหว้ครู 
- ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง  พร้อมท้ังทําสมุดประจําตัวเด็ก
- ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด

กรกฎาคม 
- กิจกรรมโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
- ร่วมกิจกรรมทางศาสนา แห่เทียนเข้าพรรษา
- ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด

 
สิงหาคม 

- กิจกรรมการทาฟลูออไรด์วาริช
- ร่วมกิจกรรมวันแม่กับโรงเรียนวัดพะโค
- ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง  
- ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด

กันยายน 
-ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด
 

แผนปฏิบัติงานประจําปี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก

  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีการศึกษา  2557 

เปิดรับสมัครเด็กใหม่ 
เตรียมเอกสารในการรับสมัครเด็ก 
ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด 
เตรียมจัดหาอุปกรณ์  เครื่องใช้ และชุดพละศึกษา  ในการเรียนสําหรับเด็ก

เตรียมแผนการสอน 
เตรียมทําบัญชีเรียกชื่อ 
เตรียมทําสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 
เปิดภาคเรียนท่ี 1 ประจําปีการศึกษา  2557 

15  พ.ค. 2557) 
ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด 

กิจกรรมการทาฟลูออไรด์วาริช 
กิจกรรมการไหว้ครู (โครงการวันไหว้ครู) 
ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง  พร้อมท้ังทําสมุดประจําตัวเด็ก 
ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด 

กิจกรรมโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา 
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา แห่เทียนเข้าพรรษา 
ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด 

กิจกรรมการทาฟลูออไรด์วาริช 
ร่วมกิจกรรมวันแม่กับโรงเรียนวัดพะโค 
ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง  พร้อมท้ังทําสมุดประจําตัวเด็ก 
ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด 

ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

เตรียมจัดหาอุปกรณ์  เครื่องใช้ และชุดพละศึกษา  ในการเรียนสําหรับเด็ก 



ตุลาคม 
  - ปิดภาคเรียนท่ี 
  - โครงการเยี่ยมบ้านเด็กสานสัมพันธ์   
  - กิจกรรมการวางพวงมาลาวัน

- ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด
พฤศจิกายน 

- กิจกรรมการทาฟลูออไรด์วาริช
- ประชุมผู้ปกครอง
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง  พร้อมท้ังทําสมุดประจําตัวเด็ก
- ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด

ธันวาคม  
  - โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับโรงเรียนวัดพะโค
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
-ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด

มกราคม 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- ร่วมประชุมประจําเดือนกั

กุมภาพันธ์ 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา
- ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง  พร้อมท้ังทําสมุดประจําตัวเด็ก
- ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด

มีนาคม 
-ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด

  - ส่งสมุดประจําตัวเด็ก
  - โครงการรับอนุบัตร
  - ปิดภาคเรียนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดภาคเรียนท่ี 1 ประจําปีการศึกษา  2557 
โครงการเยี่ยมบ้านเด็กสานสัมพันธ์   (ช่วงปิดภาคเรียน) 
กิจกรรมการวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 
ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด 

กิจกรรมการทาฟลูออไรด์วาริช 
ประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง  พร้อมท้ังทําสมุดประจําตัวเด็ก 
ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด 

โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับโรงเรียนวัดพะโค 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 
ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง  พร้อมท้ังทําสมุดประจําตัวเด็ก 
ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด 

ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด 
ส่งสมุดประจําตัวเด็ก 
โครงการรับอนุบัตร 

ยนท่ี 2 ประจําปีการศึกษา  2557 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 


