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  แผนปฏิบัติการประจําปีการศึ
2558  ฉบับนี้   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แนวนโยบายให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
2554) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ
จังหวัด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแ
(พ.ศ.2559-25561) 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  
ได้รับโภชนาการท่ีดี เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ซ่ึงได้เล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  จัดให้
มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคมท่ีดี
และพัฒนาจิตใจ เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด
  การจัดทําแผน
ส่วนตําบลกระโทก ได้บรรจุแผนโครงการแนวทางการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ  และส่วนหนึ่งได้รวบรวม
ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใ
เขตพ้ืนท่ีบริการเอาไว้ด้วย 
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คํานํา 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาหรือเรียกอีกอย่างว่าแผนปีการศึกษา  ประจําปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้จัดทําข้ึนโดยความเห็นชอบของท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาฉบับนี้ได้กําหนด
แนวนโยบายให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  รวมท้ังให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทกในฐานะเป็นส่วนงานการหนึ่
กระโทก  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กนักเรียน  เยาวชน และประชาชน ให้

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

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ฉบับนี้   ส่วนการศึกษาองค์การบริหาร
ได้บรรจุแผนโครงการแนวทางการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ  และส่วนหนึ่งได้รวบรวม

ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใ

    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
ส่วนการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบล

                               ๑ 

 

กษาหรือเรียกอีกอย่างว่าแผนปีการศึกษา  ประจําปีการศึกษา
ได้จัดทําข้ึนโดยความเห็นชอบของท่ี

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาฉบับนี้ได้กําหนด
แนวนโยบายให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 

รวมท้ังให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับ
ผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก

ในฐานะเป็นส่วนงานการหนึ่งของ
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กนักเรียน  เยาวชน และประชาชน ให้เด็ก

คนเก่งและมีความสุข  ซ่ึงได้เล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  จัดให้
และเหมาะสม  ส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้  

และพัฒนาจิตใจ เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด 
ฉบับนี้   ส่วนการศึกษาองค์การบริหาร

ได้บรรจุแผนโครงการแนวทางการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ  และส่วนหนึ่งได้รวบรวม
ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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สารบัญ 
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การติดตามและประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

 
คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
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1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
สภาพการณ์ในอุดมคติซ่ึงเป็น 
ตําบลกระโทก เป็นตําบลขนาดเล็กท่ีมีประชาชนส่วนใหญ่ทําอาชีพการเกษตรและรับจ้าง  มี
เป็นชนบทอยู่ในอนาคตต้องเป็นชุมชนท่ีสงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กําหนด
วิสัยทัศน์ คาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้

“พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง
1.๒ พันธกิจ 
 1) จัดกิจกรรมส่งเสริม  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิต
 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
 4) จัดกิจกรรมเสริมสร้างสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และป
 5) จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  และการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจําวัน 
 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
 7) จัดบรรยากาศ  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
 8) พัฒนาครูและบุคลาก
 9) พัฒนาสื่อ / แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม  ปลอดภัย  และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
 10) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชน  และผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 11) ส่งเสริม  สิทธิโอกาสทางการศึกษาในครอบคลุมผู้เรียน  ทุกประเภท

1.3 เอกลักษณ์  
  “กิจกรรมเด่น  เน้นความสะอาด

1.4 อัตลักษณ์ 
  “เด็กเล็กเบิกบาน  พัฒนาการตามวัย

1.5 มาตรฐานการศึกษา/เป้าหมาย
           1. เด็กทุกคนมีความพร้อม  กล้าแสดงออก  และพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย
 2. เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน  
 3. เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี
 4. เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีความซ่ือสัตย์  ประหยัด  และอยู่ในสังคมได้
                อย่างมีความสุข 
 5. เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยา
 6. เด็กทุกคนมีมารยาท  และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
 7. เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ได้กําหนดวิสัยทัศน์ 
 จุดหมายและปรารถนาคาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า 

ตําบลกระโทก เป็นตําบลขนาดเล็กท่ีมีประชาชนส่วนใหญ่ทําอาชีพการเกษตรและรับจ้าง  มี
เป็นชนบทอยู่ในอนาคตต้องเป็นชุมชนท่ีสงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กําหนด
วิสัยทัศน์ คาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง
 

เสริม  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” 

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

เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
เด็กทุกคนมีมารยาท  และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

                               ๓ 

ได้กําหนดวิสัยทัศน์  (Vision)   เพ่ือเป็น
จุดหมายและปรารถนาคาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า 

ตําบลกระโทก เป็นตําบลขนาดเล็กท่ีมีประชาชนส่วนใหญ่ทําอาชีพการเกษตรและรับจ้าง  มีพ้ืนท่ีท่ียังคงความ
เป็นชนบทอยู่ในอนาคตต้องเป็นชุมชนท่ีสงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กําหนด

พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง” 

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ระเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  และการช่วยเหลือตนเองใน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม  ปลอดภัย  และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชน  และผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

เด็กทุกคนมีความพร้อม  กล้าแสดงออก  และพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีความซ่ือสัตย์  ประหยัด  และอยู่ในสังคมได้ 

กรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
เด็กทุกคนมีมารยาท  และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 
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1.6 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา

 

 
 
 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา(Goals) 

เด็กมีพัฒนาการโดยองค์
รวมตามศักยภาพและ
มาตรฐานคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ระดับดี
ความพึงพอใจของ
สถานศึกษาท่ีเด็กเข้ารับ
บริการในระดับท่ีสูงข้ึน

เด็กมีร่างกายเจริญเติมโต
ตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

ร้อยละของเด็กท่ีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย
ร้อยละของเด็กท่ีมี
สุขอนามัยท่ีดี

เด็กมีความสุขและได้รับ
ความปลอดภัย 

ร้อยละของเด็กท่ีไม่ได้รับ
อันตรายต่อร่างกายรุนแรง
ร้อยละของเด็กท่ีมารับ
บริการโดยเฉลี่ย
จํานวนครั้งท่ีเกิดโรคติดต่อ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บุคลากรมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพและประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ความพึงพอใจท่ีผู้ปกครอง
มีต่อบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรท่ี
ได้รับการฝึกอบรม
งานในแต่ละปีการศึกษา

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวนกิจกรรมท่ีชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวนกิจกรรมท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีส่วน
ร่วมกับชุมชน
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด(KPIs) ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline 

Data) 

เป้าหมาย
ปี 58-6

ร้อยละของเด็กท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ระดับดี 

75 95 

ความพึงพอใจของ
สถานศึกษาท่ีเด็กเข้ารับ
บริการในระดับท่ีสูงข้ึน 

ปานกลาง มากท่ีสุด

ร้อยละของเด็กท่ีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 

80 90 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
สุขอนามัยท่ีดี 

60 75 

ร้อยละของเด็กท่ีไม่ได้รับ
อันตรายต่อร่างกายรุนแรง 

80 100 

ร้อยละของเด็กท่ีมารับ
บริการโดยเฉลี่ย/วัน 

80 95 

จํานวนครั้งท่ีเกิดโรคติดต่อ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 0 

ความพึงพอใจท่ีผู้ปกครอง
มีต่อบุคลากร 

มาก มากท่ีสุด

ร้อยละของบุคลากรท่ี
ได้รับการฝึกอบรม,ศึกษาดู
งานในแต่ละปีการศึกษา 

70 100 

จํานวนกิจกรรมท่ีชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3 10 

จํานวนกิจกรรมท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

1 5 

                               ๔ 

เป้าหมาย(Targets) 
60 ปี 

58 
ปี 

59 
ปี 

60 
 80 90 95 

มากท่ีสุด ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

 80 85 90 

 65 70 75 

 90 95 100 

 85 90 95 

0 0 0 

มากท่ีสุด มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

 80 90 100 

 5 8 10 

3 4 5 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
2. ขอบเขตความหมาย: คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยในแต่ละ
ช่วงอายุ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนด
3. หน่วยวัด: ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ : ร้อยละ 80 
5. วิธีการคํานวณ:   จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   จํานวนนักเรียนท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีเด็กเข้ารับบริการในระดับท่ีสูงข้ึน
2. ขอบเขตความหมาย: ความพึงพอใจหมายถึง ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากแบบสอบถาม
  สถานศึกษาหมายถึง สถานศึก
3. หน่วยวัด : ระดับความพึงพอใจ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ : พึงพอใจมากท่ีสุด
5. วิธีการคํานวณ :  ผลรวมของระดับความพึงพอใจ
   ระดับคะแนนรวมของความพึงพอใจ
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กท่ีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย
2. ขอบเขตความหมาย : รายกายเจริญเ

กรมอนามัยกําหนด
   เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีนั้นๆ 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ : ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยร้อยละ 
5. วิธีการคํานวณ:  จํานวนเด็กท่ีร่ายกายเจริญเติบโตตามวัย 
   จํานวนเด็กท่ีมารับบริการท้ังหมด
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

ร้อยละของเด็กท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยในแต่ละ

ช่วงอายุ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนด 

80 ของเด็กนักเรียนท่ีมารับบริการ 
จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  X 100
จํานวนนักเรียนท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ข้อมูลพ้ืนฐาน):  75 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สมุดบันทึกสุขภาพและพัฒนาการ (ศพด

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีเด็กเข้ารับบริการในระดับท่ีสูงข้ึน 
ความพึงพอใจหมายถึง ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากแบบสอบถาม

สถานศึกษาหมายถึง สถานศึกษาท่ีรับช่วงต่อในการพัฒนาเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับความพึงพอใจ  

พึงพอใจมากท่ีสุด 
ผลรวมของระดับความพึงพอใจ 
ระดับคะแนนรวมของความพึงพอใจ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ปานกลาง 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีรับช่วงต่อ

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ป ีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ร้อยละของเด็กท่ีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
รายกายเจริญเติบโตตามวัย หมายถึง เด็กท่ีมีน้ําหนักเทียบกับส่วนสูงตามเกณฑ์ท่ี

กรมอนามัยกําหนด 
เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีนั้นๆ 

ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยร้อยละ 80 
จํานวนเด็กท่ีร่ายกายเจริญเติบโตตามวัย  X 100 
จํานวนเด็กท่ีมารับบริการท้ังหมด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน): 80 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

                               ๕ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยในแต่ละ

X 100 

ศพด.01) 

ความพึงพอใจหมายถึง ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากแบบสอบถาม 
ษาท่ีรับช่วงต่อในการพัฒนาเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีรับช่วงต่อ 

ติบโตตามวัย หมายถึง เด็กท่ีมีน้ําหนักเทียบกับส่วนสูงตามเกณฑ์ท่ี

เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีนั้นๆ  
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเด็กท่ีมีสุขภาพดี
2. ขอบเขตความหมาย: เด็กสุขภาพดี หมายถึง เด็กท่ีไม่เจ็บป่วยหนักจนต้องหยุดเรียน
   เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ : ร้อยละ 60 
5. วิธีการคํานวณ:    
   จํานวนเด็กท่ีมารับบริการท้ังหมด
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเด็กท่ีไม่ได้รับอันตรายต่อร่างกายรุนแรง
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   อันตรายรุนแรง หมายถึง อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องนําส่งสถานพยาบาล
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ : ร้อยละ 90
5. วิธีการคํานวณ:  เด็กท่ีไม่ได้รับอันตรายต่อร่างกายรุนแรง
   เด็กท่ีมารับบริการท้ังหมด
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเด็กท่ีมารับบริการโดยเฉลี่ยต่อวัน
2. ขอบเขตความหมาย :  เด็ก  หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   เด็กท่ีมารับบริการ หมายถึง เด็กท่ีผู้ปกครองนํามาส่งและรั
ให้บริการ 
3. หน่วยวัด :  ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ : ร้อยละ 85
5. วิธีการคํานวณ:   จํานวนเด็กท่ีมารับบริการในแต่ละวัน
   จํานวนเด็กท่ีสมัครเข้ารับบริการท้ังหมด
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ร้อยละของเด็กท่ีมีสุขภาพดี 
เด็กสุขภาพดี หมายถึง เด็กท่ีไม่เจ็บป่วยหนักจนต้องหยุดเรียน
เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

60 ของเด็กท่ีมารับบริการ 
 เด็กท่ีสุข   X 100 

จํานวนเด็กท่ีมารับบริการท้ังหมด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน):  60 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถิติการลา/สอบถามผู้ปกครองเด็ก 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ทุกวัน 

ร้อยละของเด็กท่ีไม่ได้รับอันตรายต่อร่างกายรุนแรง 
เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อันตรายรุนแรง หมายถึง อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องนําส่งสถานพยาบาล

90 
เด็กท่ีไม่ได้รับอันตรายต่อร่างกายรุนแรง X 100 
เด็กท่ีมารับบริการท้ังหมด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ร้อยละ 80 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  บันทึกรายงานประจําเดือนศพด. 

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ทุกวัน 

ร้อยละของเด็กท่ีมารับบริการโดยเฉลี่ยต่อวัน 
เด็ก  หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กท่ีมารับบริการ หมายถึง เด็กท่ีผู้ปกครองนํามาส่งและรั

85 
จํานวนเด็กท่ีมารับบริการในแต่ละวัน X  100 
จํานวนเด็กท่ีสมัครเข้ารับบริการท้ังหมด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน): ร้อยละ  80 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  บันทึกการรับ – ส่งเด็ก 

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ทุกวัน 

                               ๖ 

เด็กสุขภาพดี หมายถึง เด็กท่ีไม่เจ็บป่วยหนักจนต้องหยุดเรียน 
เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อันตรายรุนแรง หมายถึง อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องนําส่งสถานพยาบาล 

เด็กท่ีมารับบริการ หมายถึง เด็กท่ีผู้ปกครองนํามาส่งและรับกลับในแต่ละวันท่ีเปิด
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : จํานวนครั้งท่ีเกิดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ขอบเขตความหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง 
กระโทก 
   โรคติดต่อ หมายถึง โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนกับเด็กท่ีมารับบริการ
3. หน่วยวัด :  ครั้ง 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ : 0 ครั้ง 
5. วิธีการคํานวณ: แจงนับ หาผลรวมจํานวนครั้งท่ีเกิดโรคติดต่อ
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจท่ีผู้ปกครองมีต่อบุคลากร
2. ขอบเขตความหมาย : บุคลากร หมายถึง 
   ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อบุคลากร
3. หน่วยวัด :  ระดับความพึงพอใจ เช่น น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก  มากท่ีสุด
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ : ระดับความพึงพอใจมาก
5. วิธีการคํานวณ:   ผลรวมของระดับความพึงพอใจ
   ระดับคะแนนรวมของความพึงพอใจ
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม 
2. ขอบเขตความหมาย : บุคลากร หมายถึง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
   การฝึกบอรม  หมายถึง การพัฒนาความรู้ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งหน้าท่ี
 การศึกษาดูงาน หมายถึง 

การปฏิบัติงาน
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ : ร้อยละ 80
5. วิธีการคํานวณ:  จํานวนบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรม
   จํานวนบุคลากรท้ังหมด
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน
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จํานวนครั้งท่ีเกิดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริการส่วนตําบล

โรคติดต่อ หมายถึง โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนกับเด็กท่ีมารับบริการ

แจงนับ หาผลรวมจํานวนครั้งท่ีเกิดโรคติดต่อ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน):  1  ครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : รายงานประจําเดือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนละครั้ง 

ความพึงพอใจท่ีผู้ปกครองมีต่อบุคลากร 
บุคลากร หมายถึง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อบุคลากร 

ระดับความพึงพอใจ เช่น น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก  มากท่ีสุด 
ระดับความพึงพอใจมาก 

วมของระดับความพึงพอใจ 
ระดับคะแนนรวมของความพึงพอใจ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน):  มาก 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนละ ครั้ง 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม ,ศึกษาดูงานในแต่ละปีการศึกษา
บุคลากร หมายถึง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
การฝึกบอรม  หมายถึง การพัฒนาความรู้ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งหน้าท่ี
การศึกษาดูงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

80 
จํานวนบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรม,ศึกษาดูงาน X 100
จํานวนบุคลากรท้ังหมด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน): ร้อยละ 70 

                               ๗ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริการส่วนตําบล

โรคติดต่อ หมายถึง โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนกับเด็กท่ีมารับบริการ 

รายงานประจําเดือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

ศึกษาดูงานในแต่ละปีการศึกษา 
บุคลากร หมายถึง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
การฝึกบอรม  หมายถึง การพัฒนาความรู้ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งหน้าท่ี 

การศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับ

X 100 



     แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
 

 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  จํานวนกิจกรรมท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ขอบเขตความหมาย : ชุมชน หมายถึง หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ีบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 ด้าน 
3. หน่วยวัด : กิจกรรม/โครงการ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ : 5 ครั้ง 
5. วิธีการคํานวณ: แจงนับ หาผลรวมกิจกรรมท่ีชุมชนท่ีส่วนร่วม
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  จํานวนกิจกรรมท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมกับชุมชน
2. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง งานประเพณี หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดภายในชุมชนโดยชุมชนเป็น

เจ้าภาพในการจัด
  ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการของศูนย์พัฒ
3. หน่วยวัด : กิจกรรม/โครงการ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ : 3 กิจกรรม
5. วิธีการคํานวณ: แจงนับ หาผลรวมกิจกรรม
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ,วุฒิบัตร
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละครั้ง 

จํานวนกิจกรรมท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชน หมายถึง หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ีบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์

โครงการ 

หาผลรวมกิจกรรมท่ีชุมชนท่ีส่วนร่วม 
ข้อมูลพ้ืนฐาน): 3 กิจกรรม /โครงการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : บันทึกการลงรายมือชื่อ ,หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละครั้ง 

จํานวนกิจกรรมท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมกับชุมชน 
กิจกรรม หมายถึง งานประเพณี หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดภายในชุมชนโดยชุมชนเป็น

เจ้าภาพในการจัด  
ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการ 
กิจกรรม/โครงการ 

แจงนับ หาผลรวมกิจกรรม/โครงการท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกับชุมชน
ข้อมูลพ้ืนฐาน): เข้าร่วม 1 กิจกรรม 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมกิจกรรม ,ภาพถ่าย
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

                               ๘ 

วุฒิบัตร 

จํานวนกิจกรรมท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ชุมชน หมายถึง หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ีบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์

หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม,ภาพถ่าย, 

กิจกรรม หมายถึง งานประเพณี หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดภายในชุมชนโดยชุมชนเป็น

นาเด็กเล็ก 

โครงการท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกับชุมชน 

ภาพถ่าย 
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  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้ดําเนินงานภายใต้นโยบายของผู้บริหาร
และคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยมีวิสัยทัศน์ 
พอเพียง”  ซ่ึงสถานศึกษาได้กําหนดไว้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ด้านการพัฒนาผู้เรียน
  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 6ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน
   6.
   6.
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  

  7.
  7.

ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  
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บทท่ี  ๒ 
ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้ดําเนินงานภายใต้นโยบายของผู้บริหาร
และคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยมีวิสัยทัศน์ “พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจ

ซ่ึงสถานศึกษาได้กําหนดไว้ 7  ยุทธศาสตร์  24 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
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  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกคร
5 ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
5.1  การนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน

.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมํ่าเสมอ
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
.2  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งบริการชุมชน

7  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
.1  จัดทําแผนดําเนินการและประเมินคุณภาพการศึกษาสมํ่าเสมอ
.2  จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตาม

                               ๙ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้ดําเนินงานภายใต้นโยบายของผู้บริหาร
พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์และสังคม 

ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมํ่าเสมอ 

 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งบริการชุมชน 

ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นินการและประเมินคุณภาพการศึกษาสมํ่าเสมอ 

จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตาม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาผู้เรียน
1.1) แนวทางการพัฒนาท่ี 

   
โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการหนูน้อยเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.
ความรู้เก่ียวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.
ทักษะการคิดอย่าง
มีเหตุผล
3.
รู้จักนําหลักปรัชญา
เศรษกิจ

1.2) แนวทางการพัฒนาท่ี
 

โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้นวัตกรรม
ระดับปฐมวัยจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี
เกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องและ
มีความสุข

โครงการเด็กไทยใส่ใจ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

-เพ่ือส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
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การพัฒนาผู้เรียน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้เก่ียวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพือให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดอย่าง
มีเหตุผล 
3.เพ่ือให้นัเรียน
รู้จักนําหลักปรัชญา
เศรษกิจ 

 นักเรียนร้อย
ละ 90  
ของเด็ก
ท้ังหมด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้นวัตกรรม
ระดับปฐมวัยจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 
เกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องและ 
มีความสุข 

เด็กได้เรียนรู้
นวัตกรรม
ระดับปฐมวัย
จากแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานท่ี 
เกิดการใฝ่รู้
อย่าง
ต่อเนื่องและ 
มีความสุข 
 

1.เด็กระดับ
ปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
2.ผู้ปกครอง
เด็ก  
3.นักวิชาการ
ศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็ก  

เพ่ือส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา

-เด็กเล็ก 
เรียนรู้จาก

-เด็กเล็ก 
จํานวน 34 

                               ๑๐ 

การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ
และ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ร้อยละ 
90.91  
ข อ ง เ ด็ ก
ท้ังหมด 

 

การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ
และ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

จํ า น ว น 
150 คน 

มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ
จํานวน 150 
คน 

33 คน มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองเข้า
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โครงการ/กิจกรรม 

ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน

 
1.3) แนวทางการพัฒนาท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

1.โครงการการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ 

- 
ตระหนักถึงวัน
สําคัญต่างๆของ
ชาติ
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

ท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชน 
-เกิดความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ชุมชน 

คน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

 เพ่ือให้เด็กเล็ก
ตระหนักถึงวัน
สําคัญต่างๆของ
ชาติ 
 

เด็กเล็ก
ตระหนักถึง
วันสําคัญ
ต่างๆของ
ชาติ 

- จัดงานวัน
สําคัญของ
ชาติ 
ต่าง ๆในรอบ
ปี ได้แก่ วัน
พ่อ5 ธันวา 
มหาราชและ 
วันแม่12 
สิงหามหา
ราชินี เป็นต้น 

                               ๑๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ
และ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ร่วมโครงการ
จํานวน 100
คน 

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ
และ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

-จัดงานวัน
พ่อห่งชาติ 
-จัดงานวัน
แม่ห่งชาติ 
-จัดงานวัน
ข้ึนปีใหม่
ไทย 

จั ด โครงการ
เ พ่ือส่ ง เ สริ ม
วันสําคัญของ
ชาติจํานวน 3 
โครงการ 



     แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
 

             1.4) แนวทางการพัฒนาท่ี
 
โครงการ/กิจกรรม 

1.โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก 
กิจกรรมนั่งสมาธิเด็กเล็ก 
กิจกรรมเคล่ือนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี 
กิจกรรมเล่านิทานให้เด็ก
ฟัง กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี กิจกรรม 5 ส 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ให้ครบท้ัง 
  
  
  
  
  

2. โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.กระโทก 

เพ่ือส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย
ปลูกฝังการเล่นกีฬา
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
สร้างความสามัคคี 

 
1.5) แนวทางการพัฒนาท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 

1.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕8  

-
พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กให้เป็นไป
อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ

2.โครงการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ และศิลปะ
และปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือเผยแพร่ผลการ
บริหารงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯและ
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แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ให้ครบท้ัง 4 ด้าน 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรม
ต่างๆอย่าง
สมํ่าเสมอ 
  
  
  
  
  

 

เพ่ือส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย
ปลูกฝังการเล่นกีฬา  
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 
สร้างความสามัคคี  

เด็กมี
ระเบียบวินัย  
รู้แพ้รู้ชนะรู้
อภัย 
สร้างความ
สามัคคี 

เด็กเล็ก ศพด.
อบต. 
กระโทก 33 
คน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5  การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ 

-  เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กให้เป็นไป
อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

ได้ส่งเสริม
และจัด
กิจกรรมวัน
สําคัญทาง
ศาสนา 
  

- จัดกิจกรรม
ให้เด็กศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กฯ
จํานวน 34 
คน 

เพ่ือเผยแพร่ผลการ
บริหารงาน 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯและ 

จัดงาน
เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการและ 

เด็กผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 26 
คน 

                               ๑๒ 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ
และ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

  

33 คน มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ
จํานวน 100
คน 

การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 
เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ
และ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

33 คน มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ
จํานวน 500 
คน 

เ ด็ ก ผ่ า น
เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน
26 คน 

มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ
จํานวน 100 
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โครงการ/กิจกรรม 

อบต.กระโทก เพ่ือเปิดโอกาสให้
ครูและเด็กเล็ก
ให้แสดง
ความสามารถและ
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

3.โครงการเด็กดีมีเงินออม -เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักการออม
ปลูกฝังให้มีความ
ประหยัดและเห็น
คุณค่าของเงิน

4.โครงการเล่านิทานให้
เพ่ือนฟัง 

-เพ่ือสร้างแรง
บันดาลและเสริม
จินตนาการให้กับ
เด็ก

5.โครงการหนูน้อย
มารยาทงาม 

เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก
ได้รู้จักการทําความ
เคารพ
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้
ครูและเด็กเล็ก 
ให้แสดง
ความสามารถและ 
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ปัจฉิมนิเทศ
เด็ก 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักการออม 
ปลูกฝังให้มีความ
ประหยัดและเห็น
คุณค่าของเงิน 

-เด็กเล็กร้อย
ละ 100  ได้
ออมเงิน 

- จัดงานวัน
สําคัญของ
ชาติ 
ต่าง ๆในรอบ
ปี ได้แก่ วัน
พ่อ5 ธันวา 
มหาราชและ 
วันแม่12 
สิงหามหา
ราชินี เป็นต้น 

เพ่ือสร้างแรง
บันดาลและเสริม
จินตนาการให้กับ
เด็ก 

-เด็กเล็ก 
จํานวน 34 
คน 

จัดโครงการ
วันวิสาขบูชา ,
วันมาฆบูชา  
และวัน
เข้าพรรษา 

เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก
ได้รู้จักการทําความ
เคารพ 

-เด็กเล็ก มี
มารยาทงาม 
ร้อยละ 80 

นักเรียนร้อย
ละ 90  
ของเด็ก
ท้ังหมด 

                               ๑๓ 

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ
และ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คน 

 

-จัดงานวัน
พ่อ
แห่งชาติ 
-จัดงานวัน
แม่
แห่งชาติ 
-จัดงานวัน
ข้ึนปีใหม่
ไทย 

จั ด โครงการ
เ พ่ือส่ ง เ สริ ม
วันสําคัญของ
ชาติจํานวน 3 
โครงการ 

โ ค ร ง ก า ร
ละ 60 คน 

จั ด โครงการ
เ พ่ือส่ ง เ สริ ม
วันสําคัญของ
ชาติจํานวน 3 
โครงการ 

ร้อยละ 
90.91  
ข อ ง เ ด็ ก
ท้ังหมด 
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 1.6) แนวทางการพัฒนาท่ี
โครงการ/กิจกรรม 

1.โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

 -
วันสําคัญทาง
ศาสนา
  

2.โครงการวันไหว้ครู 
  
  

 -
แสดงความรักความ
เคารพ ความ
กตัญญู ระหว่างลูก
ศิษย์ท่ีมีต่อครู

3. โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน 

 -
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ดนตรีพ้ืนบ้าน
  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย
  2.1) แนวทางการพัฒนาท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.กระโทก 

-
กลางวันท่ีมี
ประโยชน์ให้เพียง
กับเด็กเล็ก
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แนวทางการพัฒนาท่ี 1.6  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ 

-เพ่ือจัดกิจกรรม
วันสําคัญทาง
ศาสนา 
 

 -จัดกิจกรรม
วันสําคัญ
ทางศาสนา  
เช่น วันวิ
สาขบูชา วัน
มาฆบูชา  
และวัน
เข้าพรรษา 

จัดโครงการ
วันวิสาขบูชา ,
วันมาฆบูชา  
และวัน
เข้าพรรษา 

-เพือส่งเสริมการ
แสดงความรักความ
เคารพ ความ
กตัญญู ระหว่างลูก
ศิษย์ท่ีมีต่อครู 

 -จัดกิจกรรม
วันไหว้ครู 
  
  

นักเรียนร้อย
ละ 90  
ของเด็ก
ท้ังหมด 

-เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ดนตรีพ้ืนบ้าน 
 

อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 
ดนตรี
พ้ืนบ้าน 
 

-จัดกิจกรรม
ส่งเสริม 
อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูดนตรี
พ้ืนบ้าน 

การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1  การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

-  เพ่ือจัดหาอาหาร
กลางวันท่ีมี
ประโยชน์ให้เพียง
กับเด็กเล็ก ฯ 

จัดหาอาหาร
กลางวัน
สําหรับเด็ก
จํานวน 33 
คนๆละ 
280 วันๆ

- อาหาร
กลางวันสําหรับ
เด็กจํานวน 33 
คนๆละ 280 
วันๆละ 1 ม้ือ 

                               ๑๔ 

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ
และ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

โ ค ร ง ก า ร
ละ 60 คน 

จั ด โครงการ
เ พ่ือส่ ง เ สริ ม
วันสําคัญของ
ชาติจํานวน 3 
โครงการ 

ร้อยละ 
90.91  
ข อ ง เ ด็ ก
ท้ังหมด 

 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร
จํ า น ว น 
150 คน 

 

การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก 
เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ดํา เนินงาน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

กลางวันสําหรับ
33 

 

อ า ห า ร
ก ล า ง วั น
เพียงพอให้
เด็กจํานวน 
3 3  ค น ๆ
ล ะ  2 8 0 

-เ ด็ ก เ ล็ ก ไ ด้
รับประทาน
อาหารท่ี ดี มี
ป ร ะ โ ย ช น์
ค ร บ ท้ั ง  5 
ห มู่  ท้ั ง  33 
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โครงการ/กิจกรรม 

2. โครงการอาหารเสริม
(นม) 

-เพ่ือจัดโครงการ
อาหารเสริมนม
ให้แก่เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 
 2.2) แนวทางการพัฒนาท่ี

โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการหนูน้อยฟัน
สวยและสุภาพดี 

-เพ่ือส่งเสริมสุขภพ
ช่องปากและฟัน
ของเด็กเล็ก

2.กิจกรรมตรวจวัด
น้ําหนักและส่วนสูงเด็กเล็ก 

 -
ความสมบูรณ์
ทางด้านร่างกาย
ของเด็กเล็กให้
เหมาะตามวัย
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

ละ 1 ม้ือ 

เพ่ือจัดโครงการ
อาหารเสริมนม
ให้แก่เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เด็กเล็กมี
อาหารเสริม
นม 
ท่ีดีและมี
คุณภาพ 

-จัดซ้ืออาหาร
เสริมนม 
ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ 

เพ่ือส่งเสริมสุขภพ
ช่องปากและฟัน
ของเด็กเล็ก 

-เด็กเล็กมี
สุขภาพช่อง
ปากและฟัน
ท่ีดี 

เด็กเล็กได้รับ
การตรวจสอบ 
ร่างกายทุกคน 

-เพ่ือตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ทางด้านร่างกาย
ของเด็กเล็กให้
เหมาะตามวัย 

 -เด็กเล็ก
ได้รับการ
ตรวจสอบ 
ร่างกายทุก
คน 

เด็กเล็ก ได้รับ
การวัดน้ําหนัก 
ทุกอาทิตย์ 

                               ๑๕ 

เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํา เนินงาน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

วันๆละ 1 
ม้ือ 

คน 

 

จํ า น ว น 
33 คน ๆ 
ล ะ  2 8 0 
กล่อง 

- เด็กเล็กมี
อาหารเสริม
นม 
ท่ีดีและมี
คุณภาพ 

การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย 
เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ดํา เนินงาน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

เ ด็ ก เ ล็ ก
ไ ด้ รับการ
ตรวจสอบ 
ร่ า ง ก า ย
3 3  ค น 
คิ ด เ ป็ น
ร้ อ ย ล ะ 
100 

-เ ด็ ก เ ล็ ก มี
สุขภาพช่อง
ปากและฟัน
ท่ีดี 

การวัดน้ําหนัก 
เ ด็ ก เ ล็ ก 
ไ ด้ รับการ
วัดน้ําหนัก 
ทุกอาทิตย์ 
ร้ อ ย ล ะ
100  

เ ด็ ก เ ล็ ก 
ได้รับการวัด
น้ํ าหนัก ทุก
อาทิตย์ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ 

เพ่ือให้มีวัสดุ
อุปกรณ์และ
เครื่องใช้อย่าง
เพียงพอ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านบุคลากร
             4.1) แนวทางการพัฒนาท่ี
จรรยาวิชาชีพ 
  
โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนาทักษะ/
ความรู้ของบุคลากร 

-เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถ
สอดคล้องกับงานท่ี
ปฏิบัติ
 -
สัมพันธ์ท่ีดีในการ
ทํางาน
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อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

เพ่ือให้มีวัสดุ
อุปกรณ์และ
เครื่องใช้อย่าง
เพียงพอ 

1. ตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ ท่ี
ชํารุด 
2. ปรับปรุง
ซ่อมบํารุงให้
อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี 
3. จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ให้
เพียงพอ 

- ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งาน
ได้ 

 
ด้านบุคลากร 

แนวทางการพัฒนาท่ี  4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถ
สอดคล้องกับงานท่ี
ปฏิบัติ 
-เสริมสร้างมนุษย์

สัมพันธ์ท่ีดีในการ
ทํางาน 

บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถ
สอดคล้องกับ
งานท่ีปฏิบัติ 
 และมีมนุษย์
สัมพันธ์ท่ีดีใน
การทํางาน 

- เข้ารับการ
อบรมต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับ
งาน 

                               ๑๖ 

การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ   
เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ดํา เนินงาน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ซ่อมแซมวัสดุ วั ส ดุ
ครุภัณฑ์ใช้
งานได้และ
เ กิ ด
ประโยชน์
ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

มี วั ส ดุ
อุปกรณ์และ
เ ค รื่ อ ง ใ ช้
อ ย่ า ง
เพียงพอ 

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํา เนินงาน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เข้ารับการ
อ บ ร ม
จํานวน 5 
โครงการฯ 

บุคลากรเข้า
รับการอบรม
จํ า น ว น  5 
โครงการฯ 
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4.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 
ชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม 

1.โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ปกครอง
เด็กเล็กฯ 
  
  

 -
พึงพอใจและ
สอบถามความ
คิดเห็นของ
ผู้ปกครองในการส่ง
บุตร  มาเข้าเรียน
 -
สัมพันธ์ท่ีดี

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร
แนวทางการพัฒนาท่ี 5

โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 
ด้านให้กับเด็ก
ปฐมวัยอย่างสมวัย

2. โครงการจัดหาส่ือการ
เรียนการสอน 

-เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯให้
เป็น
ไปตามวัยอย่าง
เหมาะสม

3. โครงการวันไหว้ครู 
  

 -
แสดงความรักความ
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แนวทางการพัฒนาท่ี 4.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

-เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจและ
สอบถามความ
คิดเห็นของ
ผู้ปกครองในการส่ง
บุตร  มาเข้าเรียน 
-เสริมสร้างมนุษย์

สัมพันธ์ท่ีดี 

 -ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก ฯ 
   

ประเมินความ
พึงพอใจและ
สอบถามความ
คิดเห็นของ
ผู้ปกครองใน
การส่งบุตร  มา
เข้าเรียน 

ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
5.3  ส่งเสริมและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนสมํ่าเสมอ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 
ด้านให้กับเด็ก
ปฐมวัยอย่างสมวัย 

 -เด็กมีสื่อ
การเรียนการ
สอนอย่าง
เหมาะสมกับ
วัย 

- ผลิตสื่อ 
จํานวน 5 ชิ้น 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯให้
เป็น 
ไปตามวัยอย่าง
เหมาะสม 

-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยอย่าง
เหมาะสม 
และเป็นไป
อย่างเต็ม
ตาม
ศักยภาพ 

1.เด็กระดับ
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
2.ผู้ปกครอง
เด็ก  
3.นักวิชาการ
ศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็ก  

-เพือส่งเสริมการ
แสดงความรักความ

 -เด็กได้
แสดงความ

-จัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครู 

                               ๑๗ 

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและ

เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํา เนินงาน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การส่งบุตร  มา

ผู้ปกครอง
ร้อยละ80 
พอใจในผล
ก า ร
ดําเนินงาน 

ผู้ ป ก ค ร อ ง
ร้ อ ย ล ะ 8 0 
พอใจ ในผล
ก า ร
ดําเนินงาน 

ส่งเสริมและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนสมํ่าเสมอ 
เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ดํา เนินงาน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 
ได้ผลิตสื่อ
จํานวน 8 
ชิ้น 

 -เด็กมีสื่อ
การเรียนการ
สอนอย่าง
เหมาะสมกับ
วัย 

 

จั ด ซ้ื อ สื่ อ
กา ร เ รี ยน
ก า ร ส อ น
เพียงพอ 

-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยอย่าง
เหมาะสม 
และเป็นไป
อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 

จัดกิจกรรมวัน จัด
กิจกรรม

 -เด็กได้
แสดงความ
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โครงการ/กิจกรรม 

  เคารพ
กตัญญู ระหว่างลูก
ศิษย์ท่ีมีต่อครู

4. โครงการเด็กดีมีเงิน
ออม 

-เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักการออม 
ปลูกฝังให้มีความ
ประหยัดและเห็น
คุณค่าของเงิน

5. โครงการเล่านิทานให้
เพ่ือนฟัง 

-เพ่ือสร้างแรง
บันดาลและเสริม
จินตนาการให้กับ
เด็ก

6. โครงการหนูน้อย
มารยาทงาม 

เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก
ได้รู้จักการทําความ
เคารพ
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

เคารพ ความ
กตัญญู ระหว่างลูก
ศิษย์ท่ีมีต่อครู 

รัก เคารพท่ี
มีต่อ
ครูผู้สอน 
 -เด็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี
งาม 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักการออม 
ปลูกฝังให้มีความ
ประหยัดและเห็น
คุณค่าของเงิน 

-เด็กรู้จักการ
ออม ความ
ประหยัด
และเห็น
คุณค่าของ
เงิน 

-เด็กเล็กร้อยละ 
100  ได้ออม
เงิน 

เพ่ือสร้างแรง
บันดาลและเสริม
จินตนาการให้กับ
เด็ก 

-เด็กเกิด
จินตนาการ 
มีความคิด
สร้างสรรค์ 

-เด็กเล็ก 
จํานวน 33 คน

เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก
ได้รู้จักการทําความ
เคารพ 

เด็กมี
มารยาทท่ีดี
งาม 

-เด็กเล็ก มี
มารยาทงาม 
ร้อยละ 80 

 

                               ๑๘ 

เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํา เนินงาน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ไหว้ครู รัก เคารพท่ีมี
ต่อครูผู้สอน 
 -เด็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี
งาม 

เด็กเล็กร้อยละ -เด็กเล็ก
ร้อยละ 
100  ได้
ออมเงิน 

-เด็กรู้จักการ
ออม ความ
ประหยัดและ
เห็นคุณค่า
ของเงิน 

คน 
-เด็กเล็ก 
จํานวน 
33 คน 

-เด็กเกิด
จินตนาการ 
มีความคิด
สร้างสรรค์ 

-เด็กเล็ก มี
มารยาท
งาม ร้อย
ละ 80 

เด็กมี
มารยาทท่ีดี
งาม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนาท่ี 

การศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม 

1.โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตําบลกระโทก 

 -
ผู้ปกครองได้ทราบ
และเข้าใจถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
สําหรับเด็กระดับ
ปฐมวัยหลักสูตร
การเรียนการสอน 
งาน 
ต่างๆ
 -
ความรู้และแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนา
เด็กให้ผู้ปกครองได้
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของก
เตรียมความพร้อม
เด็ก
 -
เข้าใจอันดีระหว่าง
ศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง

2.โครงการประชุม
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

1.
การศึกษาของ 
ศพด
2.
ประชุม วางแผน
งานการศึกษา ของ 
ศพด
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ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนา

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

-  เพ่ือให้
ผู้ปกครองได้ทราบ
และเข้าใจถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
สําหรับเด็กระดับ
ปฐมวัยหลักสูตร
การเรียนการสอน 
งาน / โครงการ
ต่างๆ 
- เพ่ือเผยแพร่

ความรู้และแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนา
เด็กให้ผู้ปกครองได้
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการ
เตรียมความพร้อม
เด็ก 
- เพ่ือสร้างความ

เข้าใจอันดีระหว่าง
ศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 

 -เด็กมีสื่อ
การเรียนการ
สอนอย่าง
เหมาะสมกับ
วัย 

 -  ปฐมนิเทศ
และประชุม
ผู้ปกครองอย่าง
น้อย ปีละ 2 
ครั้ง 

1.เพ่ือพัฒนางาน
การศึกษาของ 
ศพด.อบต.กระโทก 
2.เพ่ือสร้างเคือข่าย
ประชุม วางแผน
งานการศึกษา ของ 
ศพด.อบต.กระโทก 

-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยอย่าง
เหมาะสม 
และเป็นไป
อย่างเต็ม
ตาม
ศักยภาพ 

1.เกิดการ
พัฒนางาน
การศึกษา 
2.เกิดเครือข่าย
ทางการศึกษา
ของ ศพด.อบต.
กระโทก 

                               ๑๙ 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนา

เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํา เนินงาน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผู้ปกครองอย่าง

 -  
ปฐมนิเทศ
และ
ประชุม
ผู้ปกครอง
อย่างน้อย 
ปีละ 2 
ครั้ง 

 - ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้
และเข้าใจ
เก่ียวกับแนว
ทางการ
บริหาร
จัดการ และ
การจัด
การศึกษา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 - การ
ปฏิบัติงาน
การสื่อสาร
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 
  

เกิดเครือข่าย

.

1.เกิดการ
พัฒนางาน
การศึกษา 
2.เกิด
เครือข่าย
ทาง
การศึกษา
ของ ศพด.
อบต. 

1.เกิดการ
พัฒนางาน
การศึกษา 
2.เกิด
เครือข่ายทาง
การศึกษา
ของศพด.
อบต.กระ
โทก 



     แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 

3.โครงการเย่ียมบ้าน
นักเรียน 

เ พ่ื อท ร าบ ข้อ มู ล
พ้ืนฐานของเด็กท่ี
จ ะ นํ า ม า ช่ ว ย
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น
พัฒนาการด้านต่าง 
ๆ

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แนวทางการพัฒนาท่ี 

ต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ 
 
โครงการ/กิจกรรม 

1โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.
จัดทําแผน
ดําเนินการและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
2.
ประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนา

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

เ พ่ื อท ร าบ ข้อ มู ล
พ้ืนฐานของเด็กท่ี
จ ะ นํ า ม า ช่ ว ย
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น
พัฒนาการด้านต่าง 
ๆ 

 -เด็กได้
แสดงความ
รัก เคารพท่ี
มีต่อ
ครูผู้สอน 
 -เด็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี
งาม 

เด็กเล็ก         
ร้อยละ  80 

 
ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แนวทางการพัฒนาท่ี 7.2  จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

1.เพ่ือพัฒนา  
จัดทําแผน   
ดําเนินการและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
2.เพ่ือจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนา

-จัดทํา
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มีคุณภา
ทางการศึกษา
ตามมาตรฐาน 

                               ๒๐ 

เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํา เนินงาน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

กระโทก 
เด็กเล็ก         

 
เด็กเล็ก         
ร้อยละ  

80 

- ท ร า บ
ข้ อ มู ล เ ด็ ก
และ ให้ กา ร
ส่ ง เ ส ริ ม
พั ฒ น า ก า ร
เ ด็ ก ไ ด้
เหมาะสม   
- ผู้ปกครอง                      
มีปฏิสัมพันธ์
อั น ดี แ ล ะ
ร่วมมือกันใน
ก า ร พั ฒ น า
เด็กต่อไป 

ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง

เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํา เนินงาน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

ศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เล็ กฯ 
มี คุ ณ ภ า
ท า ง
การศึกษา
ต า ม
มาตรฐาน 

ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กฯ มี
คุ ณ ภ า ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า
ต า ม
ม า ต ร ฐ า น
และปรับปรุง
คุ ณ ภ า พ



     แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่องตามระบบ
วงจรคุณภาพ
PDCA
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ ผลการ

ดําเนินงาน 
ท่ีตั้งไว้ 

เด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่องตามระบบ
วงจรคุณภาพ 
PDCA 

                               ๒๑ 

เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํา เนินงาน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ก า ร ศึ ก ษ า
ต า ม
มาตรฐาน 



     แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
 

 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑   
ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒   
ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
และสุขอนามัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   
ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔   
ด้านบุคลากร 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
1.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความ
เป็นไทย 
1.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
1.5  การปลูกฝังคุณค่าและความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
1.6  การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.7  การดูแลช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัย 

-ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต

ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
2.1 การเสริมสร้างภาวะ
โภชนาการเด็ก 
2.2  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 
2.3  การเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต

ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนา

3.1  การพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ 
3.2  การป้องกันมลพิษและรักษา
สิ่งแวดล้อม 
3.3  การพัฒนามาตรฐานอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 
3.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของ
ทางราชการ   
 

-ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต

4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
วิชาชีพ 
4.2  ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะ
ความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 

-ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต

                               ๒๒ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 



     แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7   
ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
   
  

  

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 
5.1  การนิเทศ ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
5.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
5.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนสมํ่าเสมอ 
 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต

6.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
6.2  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นแหล่งบริการชุมชน 
 

-ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต

ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพ
7.1  จัดทําแผนดําเนินการและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
สมํ่าเสมอ 
7.2  จัดทําระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA 

-ส่วนการศึกษา 
วัฒนธรรม
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต

 

                               ๒๓ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 



     แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทกมีโครงการ
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ดังนี้ 

1.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาผู้เรียน
๑.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
1.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย
1.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
1.5  การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง
1.6  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.7  การดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย
2.1 การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก
2.2 การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย
2.3  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.1  การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

         บทที่  4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทกมีโครงการ/กิจกรรมจําแนกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของศูนย์

ปีการศึกษา พ
จํานวน 
โครงการ 

ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย 
การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

13 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
- 

ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย 
การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก 
การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย 
การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 

4 
2 
2 
- 

ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

4 
 
2 

                               ๒๔ 

กิจกรรมจําแนกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของศูนย์

ปีการศึกษา พ.ศ.2558 
งบประมาณ(บาท) 

140,000 
5,000 

20,000 
10,000 
10,000 
90,000 
5,000 

- 
315,000 
310,000 

5,000 
- 

305,000 
 

45,000 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

3.2  การป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม
3.3  การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบ
3.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านบุคลากร 
4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
วิชาชีพ 
4.2  ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
4.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร
5.1  การนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสูตร
5.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
5.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสม่ําเสมอ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน
6.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
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ปีการศึกษา พ
จํานวน 
โครงการ 

การป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ   

 
- 
1 
 
1 

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา

ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

2 
1 
 
- 
 
1 

และกิจกรรมตามหลักสูตร 
การนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสม่ําเสมอ 

2 
 
- 
- 
 
2 

ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 

2 
 
 

                               ๒๕ 

ปีการศึกษา พ.ศ.2558 
งบประมาณ(บาท) 

 
- 

250,000 
 

10,000 
40,000 
40,000 

 
- 
 
- 

60,800 
 
- 
- 
 

60,800 
- 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

6.2  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งบริการชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7   
ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7.1  จัดทําแผนดําเนินการและประเมินคุณภาพการศึกษาสม่ําเสมอ
7.2  จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA
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ปีการศึกษา พ
จํานวน 
โครงการ 

ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งบริการชุมชน 2 
 
2 

ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดทําแผนดําเนินการและประเมินคุณภาพการศึกษาสม่ําเสมอ 
จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง

PDCA 

1 
 
 
- 
 
1 
 
 

                               ๒๖ 

ปีการศึกษา พ.ศ.2558 
งบประมาณ(บาท) 

- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
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4.2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
1)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 1.1) แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1. 
  
  
  
  
  
  

โครงการหนูน้อยเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
  
  
  
  
  

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพือให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมี
เหตุผล 
3.เพื่อให้นัเรียนรู้จักนําหลักปรัชญาเศรษ
กิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
4.นักเรียนมีคุณธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์
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การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพือให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมี

เพื่อให้นัเรียนรู้จักนําหลักปรัชญาเศรษ
กิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

นักเรียนร้อยละ 90  
ของนักเรียนทั้งหมด 
  
  
  
  
  

 5,000 
  
  
  
  
  
  

1.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมี
เหตุผล
3.นักเรียนรู้จักนําหลักปรัชญา
เศรษกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
4.นักเรียนมีคุณธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

                               ๒๗ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมี
เหตุผล 

นักเรียนรู้จักนําหลักปรัชญา
เศรษกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
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  1.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1 โครงการทัศนศึกษา 
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  
  

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้
นวัตกรรมระดับปฐมวัยจาก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
2.เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
3.เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุขจาก
ประสบการณ์และสถานที่จริง
1.เด็กระดับปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
2.ผู้ปกครองเด็ก  
3.นักวิชาการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็ก  

2 โครงการเด็กไทยใส่ใจ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ
ที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้
นวัตกรรมระดับปฐมวัยจาก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้

ประสบการณ์และสถานที่จริง 
เด็กระดับปฐมวัยในศูนย์

นักวิชาการศึกษาและ

1.เด็กระดับปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2.ผู้ปกครองเด็ก  
3.นักวิชาการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็ก  
  
  
  

20,000 
 
 
 
 

1.เด็กปฐมวัยได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้จากสถานที่
จริง 
2.ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
เด็กได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
   

เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิ -เด็กเล็ก จํานวน 34 
คน 

- ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

                               ๒๘ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เด็กปฐมวัยได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้จากสถานที่

ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
เด็กได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาให้กับเด็ก

ศพด.อบต. 
กระโทก 
  
  
  

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
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 1.3) แนวทางการพัฒนาที่ 1.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1. 
  
  
  
  
  
  

โครงการวันสําคัญของชาติ 
  
  
  
  
  
  

- เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของชาติ 
- เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
ตลอดจนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

 
 1.4) แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก 
กิจกรรมนั่งสมาธิเด็กเล็ก 
กิจกรรมเคลื่อนไหว

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กให้ครบทั้ง 
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การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ
ที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญ

 
เพื่อเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  
ตลอดจนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- จัดงานวันสําคัญของ
ชาติต่าง ๆในรอบปี 
ได้แก่ วันพ่อ5 ธันวา 
มหาราชและ วันแม่12 
สิงหามหาราชินี เป็นต้น 
  
  
  

10,000 
  
  
  
  
  
  

- เด็กและผู้ปกครอง
ร่วมกันเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ
และสถาบันกษัตริย์
 - เด็กและผู้ปกครอง
แสดงความรักความเอื้อ
อาทรต่อกัน

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและ

ที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน 

จัดกิจกรรมต่างๆอย่าง
สม่ําเสมอ 
  
  

- 
  
  
  

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่สมวัย 
ครบทั้ง 4 
  
  

                               ๒๙ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เด็กและผู้ปกครอง
ร่วมกันเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 
และสถาบันกษัตริย์ 

เด็กและผู้ปกครอง
แสดงความรักความเอื้อ
อาทรต่อกัน 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
  
  
  
  
  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่สมวัย 
4 ด้าน 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ร่างกายตามจังหวะดนตรี 
กิจกรรมเล่านิทานให้เด็ก
ฟัง กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี กิจกรรม 5 ส 

  
  
  

2 โครงการกีฬาสีศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กสัมพันธ์ 
  
  
  

1.เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัยปลูกฝังการ
เล่นกีฬา  รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
2.เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัยความสามัคคี
อดทน  การปฏิบัติตาม
กติกาข้อตกลง
3.เพื่อให้เด็กทํากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนได้อย่าง
สนุกสนาน 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ
ที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

  
  
  

  
  
  

  
  
  

เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัยปลูกฝังการ

รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 
เพื่อส่งเสริมความมี

ระเบียบวินัยความสามัคคี
การปฏิบัติตาม

กติกาข้อตกลง 
เพื่อให้เด็กทํากิจกรรม

ร่วมกับเพื่อนได้อย่าง
 

ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนของศูนย์เด็ก
เล็ก ตําบลกระโทก   
  
  

 10,000 
  
  
  
  

1.เด็กมีความสามัคคี
ระเบียบ  
แพ้  รู้ชนะ
2.เด็กสามารถทํากิจกรรม
ร่วมกันอย่างสนุกสนาน
3.เด็กสามารถปฏิบัติตามกติกา
ข้อตกลง 
4.เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียน 
5.เด็กความภาคภูมิใจและ
ทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา

                               ๓๐ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

  
  
  

เด็กมีความสามัคคี  มี
  รู้จักมีน้ําในนักกีฬารู้

รู้ชนะ  รู้อภัย 
เด็กสามารถทํากิจกรรม

ร่วมกันอย่างสนุกสนาน 
เด็กสามารถปฏิบัติตามกติกา

 
เกิดความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก
 

เด็กความภาคภูมิใจและ
ทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
  
  
  



     แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
 

 1.5) แนวทางการพัฒนาที่ 1.5  การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1. 
 
 
 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 
 
 
 

-  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปอย่าง
เต็มตามศักยภาพ
-  เพื่อให้เด็กตระหนักในบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง

2. 
  

โครงการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ และศิลปะ
และปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กระโทก 

เพื่อเผยแพร่ผลการบริหารงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและ
เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและเด็กเล็ก
ให้แสดงความสามารถและ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. โครงการเด็กดีมีเงินออม -เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักการออม 
ปลูกฝังให้มีความประหยัดและ
เห็นคุณค่าของเงิน

4. โครงการเล่านิทานให้เพื่อน
ฟัง 

-เพื่อสร้างแรงบันดาลและเสริม
จินตนาการให้กับเด็ก

5. โครงการหนูน้อยมารยาท
งาม 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักการทํา
ความเคารพ
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การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและ

ที่มา 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ

เรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 

เพื่อให้เด็กตระหนักในบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง 

- จัดกิจกรรมให้เด็ก
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 
 
 

70,000 
/ อบต. 
 
 

-  
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพ
- เด็กเล็กได้รับของขวัญ
เกิดความสุขสนุกสนานฯ

เพื่อเผยแพร่ผลการบริหารงาน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและเด็กเล็ก 
ให้แสดงความสามารถและ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จัดงานเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการและ 
ปัจฉิมนิเทศเด็ก 

2๐,๐๐๐ 
/ อบต. 

จํานวนผลงานของเด็กที่
เผยแพร่

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักการออม 
ปลูกฝังให้มีความประหยัดและ
เห็นคุณค่าของเงิน 

-เด็กเล็กร้อยละ 100  
ได้ออมเงิน 

- 
 
 

-เด็กรู้จักการออม ความ
ประหยัดและเห็นคุณค่า
ของเงิน

เพื่อสร้างแรงบันดาลและเสริม
จินตนาการให้กับเด็ก 

-เด็กเล็ก จํานวน 34 
คน 

- 
 

-เด็กเกิดจินตนาการ มี
ความคิดสร้างสรรค์

เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักการทํา
ความเคารพ 

-เด็กเล็ก มีมารยาทงาม 
ร้อยละ 80 

- 
 

เด็กมีมารยาทที่ดีงาม

                               ๓๑ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

  เด็กได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

เด็กเล็กได้รับของขวัญ 
เกิดความสุขสนุกสนานฯ 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
 
 
 

จํานวนผลงานของเด็กที่
เผยแพร่ 

เด็กมีความ
ภาคภูมิใจ 
ในผลงานของ
ตนเองและเกิด
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

เด็กรู้จักการออม ความ
ประหยัดและเห็นคุณค่า
ของเงิน 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
 

เด็กเกิดจินตนาการ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

ศพด.อบต. 
กระโทก 

เด็กมีมารยาทที่ดีงาม ศพด.อบต. 
กระโทก 
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  1.6) แนวทางการพัฒนาที่ 1.6  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1. โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา 
  
  

 -เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา
  

2. โครงการวันไหว้ครู 
  
  

 -เพือส่งเสริมการแสดง
ความรักความเคารพ ความ
กตัญญู ระหว่างลูกศิษย์ที่มี
ต่อครู 

 
2) ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย
  2.1) แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1. 
  
  

โครงการอาหารเสริมนม 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 -เพื่อจัดโครงการอาหาร
เสริมนมให้แก่เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 -เพื่อจัดโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและ

ที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา 

 -จัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา  เช่น วันวิ
สาขบูชา วันมาฆบูชา  
และวันเข้าพรรษา 

5,000 
  
  
  

 -เด็กเล็กได้ร่วมกันแสดง
ถึงบทบาทหน้าที่ของชาว
พุทธที่ดี
  

เพือส่งเสริมการแสดง
ความรักความเคารพ ความ
กตัญญู ระหว่างลูกศิษย์ที่มี

 -จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 
  
  

- 
 
 

 -เด็กได้แสดงความรัก 
เคารพที่มีต่อครูผู้สอน
 -เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม

ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย  
การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ
ที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อจัดโครงการอาหาร
เสริมนมให้แก่เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 -จัดซื้ออาหารเสริมนม 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

100,000 
 
 

 - เด็กเล็กมีอาหารเสริม
นม 
ที่ดีและมีคุณภาพ

เพื่อจัดโครงการอาหาร 
กลางวันของโรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 -จัดซื้ออาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กเล็ก 

210,000  -เด็กเล็กมีอาหารกลาง
วันที่มี
คุณภาพน่ารับประทาน

                               ๓๒ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เด็กเล็กได้ร่วมกันแสดง
ถึงบทบาทหน้าที่ของชาว
พุทธที่ดี 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
  
  

เด็กได้แสดงความรัก 
เคารพที่มีต่อครูผู้สอน 

เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เด็กเล็กมีอาหารเสริม

ที่ดีและมีคุณภาพ 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
  

เด็กเล็กมีอาหารกลาง
วันที่มี 
คุณภาพน่ารับประทาน 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
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  2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1. โครงการหนูน้อยฟันสวย  -เพื่อส่งเสริมสุขภพช่องปาก
และฟันของเด็กเล็ก

2. กิจกรรมตรวจวัดน้ําหนัก
และส่วนสูงเด็กเล็ก 

 -เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
ทางด้านร่างกายของเด็กเล็กให้
เหมาะตามวัย

3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1. 
  
  
  
  
  
  

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 และอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของศูนย์เด็กเล็ก 
  
  
  

 -  เพื่อให้มีเครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
  
  
  
  
  

2. โครงการจัดซื้อเครื่องกรอง
น้ําของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อให้เด็กมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภคบริโภค

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและ

ที่มา 

เพื่อส่งเสริมสุขภพช่องปาก
และฟันของเด็กเล็ก 

 -เด็กเล็กได้รับฟูโอไรด์
วานิช  

5,000  -เด็กเล็กมีสุขภาพช่อง
ปากและฟันที่ดี

เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
ทางด้านร่างกายของเด็กเล็กให้
เหมาะตามวัย 

 -เด็กเล็กได้รับการ
ตรวจสอบ ร่างกายทุก
คน 

- 
 

 -เด็กเล็กได้รับการ
ตรวจสอบ
  

ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ
ที่มา 

เพื่อให้มีเครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1.โต๊ะและเก้าอี้สํานักงาน
ของศูนย์ฯ จํานวน 4 ชุด 
2. โทรทัศน์สี ขนาดไม่น้อย
กว่า 32 นิ้ว  จํานวน 4 
เครื่อง 
3.คอมพิวเตอร์ พร้อม
เครื่องปริ้นและเครื่อง
สํารองไฟครบชุด  
 จํานวน 2 ชุด 

- 
 
 
 
 
 
 

 - 
เพียงพอต่อการฏิบัติงาน
  
  
  
  
  

เพื่อให้เด็กมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภคบริโภค 

-ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา 
จํานวน 1 เครื่อง 

20,000 เด็กมีน้ําสะอาดในการ
อุปโภคบริโภค

                               ๓๓ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เด็กเล็กมีสุขภาพช่อง
ปากและฟันที่ดี 

ศพด.อบต. 
กระโทก 

เด็กเล็กได้รับการ
ตรวจสอบ  

ศพด.อบต. 
กระโทก 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 มีเครื่องมือ เครื่องใช้ 
เพียงพอต่อการฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
  
  
  
  
  
  

เด็กมีน้ําสะอาดในการ
อุปโภคบริโภค 

ส่วนการศึกษา ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

3. โครงการจัดหาวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้ทําความสะอาดและ
รักษาความสะอาดให้เอื้อ
ต่อการให้บริการประชาชน

 
 3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  การป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1. โครงการปรับภูมิทัศน์
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
-จัดสวนหย่อมเรียนรู้ 
-ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
-เครื่องเล่นสนาม 2 ชุด 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอื้อต่อการเรียนรู้

 
 3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1. 
  

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต. 
กระโทก 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กระโทก พัฒนา
มาตรฐานอาคารเรียน

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ
ที่มา 

เพื่อใช้ทําความสะอาดและ
รักษาความสะอาดให้เอื้อ
ต่อการให้บริการประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ทําความสะอาด 

25,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สะอาดและเอื้อต่อการ
ให้บริการประชาชน

การป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและ

ที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1 แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้อ
ต่อการเรียนรู้

การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและ

ที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กระโทก พัฒนา
มาตรฐานอาคารเรียน 

- ขยายพื้นที่ห้องเรียน 
  

250,000 
  

- อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต
มาตรฐานอาคารเรียน

                               ๓๔ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สะอาดและเอื้อต่อการ
ให้บริการประชาชน 

ส่วนการศึกษา ฯ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ส่วนการศึกษาฯ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.กระโทก มี
มาตรฐานอาคารเรียน 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
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 3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ  
    

ที่ โครงการ 

1. 
  

โครงการบํารุงและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ 
ครภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

1.เพื่อบํารุงและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และมีความปลอดภัย

 
4) ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านบุคลากร 
 4.1) แนวทางการพัฒนาที่  4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

ที่ โครงการ 

1. 
  
  
  
  

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กส่วนการศึกษาฯ 
  
  

 -เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ
 -เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีในการทํางาน

 
 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ   

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อบํารุงและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และมีความปลอดภัย 

- บํารุงและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ ครภัณฑ์ 
  

10,000 
  

ทรัพย์สิน วัสดุ 
ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ
และที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ 

เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีในการทํางาน 

 -จัดส่งบุคลากรของ
ศูนย์ฯ เข้าอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่ตรง
กับหน้าที่ของ
ปฏิบัติงาน 
   

40,000 
  
  
  
  

 -บุคลากรมีความรู้
ความสามารถสูงกว่าเดิม
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 -นําความรู้ต่าง ๆ ในการ
อบรมมาประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานของตน

                               ๓๕ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ทรัพย์สิน วัสดุ ครภัณฑ์
ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

-ส่วนการศึกษาฯ 
-ศพด.อบต. 
กระโทก 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถสูงกว่าเดิม
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

นําความรู้ต่าง ๆ ในการ
อบรมมาประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานของตน  

ศพด.อบต. 
กระโทก 
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 4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 4.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1. 
  
  
  
  

โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้ปกครองเด็ก
เล็กฯ 
  
  

 -เพื่อประเมินความพึง
พอใจและสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองใน
การส่งบุตร  มาเข้าเรียน
 -เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี 

 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร
 5.1) แนวทางการพัฒนาที่ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสม่ําเสมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดซื้อสื่อการ
เรียน 
การสอน 

 -เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯให้เป็น
ไปตามวัยอย่างเหมาะสม

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและ

ที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อประเมินความพึง
พอใจและสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองใน
การส่งบุตร  มาเข้าเรียน 

เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์

 -ผู้ปกครองเด็กเล็ก ฯ 
   

-  -นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงเพื่อพัฒนางาน
ในหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพให้มาก
ที่สุด 

ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสม่ําเสมอ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ
ที่มา 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯให้เป็น 
ไปตามวัยอย่างเหมาะสม 

 -จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ตลอดปีการศึกษา 
ภาคเรียนละ 28,900 
บาท  2 ภาคเรียน 
 -จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนเช่น บล๊อก หนังสือ
นิทาน และมุมต่างๆ สีไม้ 
สีน้ํา กระดาษ ดินน้ํามัน  
ฯลฯที่เกี่ยวข้อง 

57,800 -เด็กมีพัฒนาการตามวัย
อย่างเหมาะสม และ
เป็นไปอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ

                               ๓๖ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงเพื่อพัฒนางาน
ในหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพให้มาก

  

ศพด.อบต. 
กระโทก 
  
  
  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เด็กมีพัฒนาการตามวัย
อย่างเหมาะสม และ
เป็นไปอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

ศพด.อบต. 
กระโทก 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

2 โครงการผลิตสื่อการเรียน 
การสอน 

 -เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านให้กับเด็ก
ปฐมวัยอย่างสมวัย

 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน
 6.1) แนวทางการพัฒนาที่ 6.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1. โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วน
ตําบลกระโทก 

 -  เพื่อให้ผู้ปกครองได้
ทราบและเข้าใจถึงการจัด
การศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับเด็กระดับ
ปฐมวัยหลักสูตรการเรียน
การสอน งาน 
ต่างๆ 
 - เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กให้ผู้ปกครองได้
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการเตรียมความพร้อม
เด็ก 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ
ที่มา 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านให้กับเด็ก

ปฐมวัยอย่างสมวัย 

 -จัดทําโครงการต่างๆที่
เกี่ยวกับการผลิตสื่อ 
ตลอดปีการศึกษา 
 

3,000  -เด็กมีสื่อการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสมกับ
วัย 

ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ
ที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อให้ผู้ปกครองได้
ทราบและเข้าใจถึงการจัด
การศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับเด็กระดับ
ปฐมวัยหลักสูตรการเรียน
การสอน งาน / โครงการ

เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กให้ผู้ปกครองได้
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการเตรียมความพร้อม

 -  ปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้ง 

-  - ผู้ปกครองได้รับความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการ 
และการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - การปฏิบัติงานการ
สื่อสารความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง
  

                               ๓๗ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เด็กมีสื่อการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสมกับ

ศพด.อบต. 
กระโทก 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผู้ปกครองได้รับความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการ 
และการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การปฏิบัติงานการ
สื่อสารความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 - เพื่อสร้างความเข้าใจอัน
ดีระหว่างศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง

2. โครงการประชุม
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

1.เพื่อพัฒนางานการศึกษา
ของ ศพด
2.เพื่อสร้างเคือข่ายประชุม 
วางแผนงานการศึกษา ของ 
ศพด.อบต

3. 
 
 

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เ พื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน
ของ เ ด็ก ที่จะ นํ ามาช่ วย
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะส นั บส นุ น
พัฒนาการด้านต่าง ๆ

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ
ที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

อสร้างความเข้าใจอัน
ดีระหว่างศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 

เพื่อพัฒนางานการศึกษา
ของ ศพด.อบต.กระโทก 

เพื่อสร้างเคือข่ายประชุม 
วางแผนงานการศึกษา ของ 

อบต.กระโทก 

1.เกิดการพัฒนางาน
การศึกษา 
2.เกิดเครือข่ายทาง
การศึกษาของ ศพด.
อบต.กระโทก 

- 1.เกิดการพัฒนางาน
การศึกษา
2.เกิดเครือข่ายทาง
การศึกษาของศพด
กระโทก

เ พื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน
ของ เ ด็ก ที่จะ นํ ามาช่ วย
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะส นั บส นุ น
พัฒนาการด้านต่าง ๆ 

เด็กเล็ก         ร้อยละ  
80 

- - ทราบข้อมูลเด็กและให้
การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กได้เหมาะสม  
- ผู้ ป ก ค ร อ ง                      
มีปฏิสั มพันธ์ อัน ดีและ
ร่วมมือกันในการพัฒนา
เด็กต่อไป

                               ๓๘ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เกิดการพัฒนางาน
การศึกษา 

เกิดเครือข่ายทาง
การศึกษาของศพด.อบต.
กระโทก 

 

ทราบข้อมูลเด็กและให้
การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กได้เหมาะสม   

ผู้ ป ก ค ร อ ง                      
มีปฏิสั มพันธ์ อัน ดีและ
ร่วมมือกันในการพัฒนา
เด็กต่อไป 

ศพด.กระโทก 
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7) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 7.1) แนวทางการพัฒนาที่ 7.2  จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

1. โครกงารประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพื่อพัฒนา
ดําเนินการและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
2.เพื่อจัดทําระบบประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตาม
ระบบวงจรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและ

ที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

เพื่อพัฒนา  จัดทําแผน   
ดําเนินการและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

เพื่อจัดทําระบบประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตาม
ระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
คุณภาทางการศึกษา
ตามมาตรฐาน 

- 1.พัฒนาแผนการทํางาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา

                               ๓๙ 

จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

พัฒนาแผนการทํางาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา 

ศพด.กระโทก 



     แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 

การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
 

5.๑   องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ไ ด้ มี คําสั่ งอง ค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   
ท่ี 823/2557  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
การประชุมครั้งท่ี 2 / 2557 เม่ือวันท่ี 
การนําแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก

1.1 นายจุล ขวางกระโทก
1.2 นางทิพย์สุดา  พวงพอก

1.3 นางวิไลวรรณ  ขันนะรา
1.4 นางนริศรา  แสไพศาล
1.5 นางวไลภรณ์  คีมกระโทก    
1.6 นางดอกไม้  ดาวจันทึก
1.7 น.ส.วาสนา  พรวนกระโทก
1.8 นางพิลาบ  ตงกระโทก
1.9 นางทุเรียน  ม่ังพิมาย
1.10 นางลําหวย  ดํารงไตรรัตน์    
1.11 น.ส.ชัชชษา

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ  มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้

1. กําหนดแนวทาง
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อํานวยการ

สถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 
ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 

2. แต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ฯ
ประกอบด้วย 

2.1 นายจุล ขวางกระโทก
2.2 นางทิพย์สุดา  พวงพอก

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ไ ด้ มี คําสั่ งอง ค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   
ธันวาคม 2557  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ในคราว
เม่ือวันท่ี 4  ธันวาคม  2557  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามแล

สามปีไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือดําเนินงานตามหน้าท่ีท่ีกําหนดข้ึน

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ประกอบด้วย   

ยจุล ขวางกระโทก ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นางทิพย์สุดา  พวงพอก          นักบริหารงานท่ัวไป     

รก.หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ     
นางวิไลวรรณ  ขันนะรา เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ ฯ  
นางนริศรา  แสไพศาล ครูผู้ดูแลเด็ก   
นางวไลภรณ์  คีมกระโทก     ผู้แทนผู้ดูแลเด็ก   
นางดอกไม้  ดาวจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 

วาสนา  พรวนกระโทก  ผู้แทนผู้ปกครอง   
นางพิลาบ  ตงกระโทก ผู้แทนผู้ปกครอง   
นางทุเรียน  ม่ังพิมาย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข 

นางลําหวย  ดํารงไตรรัตน์    ผู้นําชุมชน   
ชัชชษา  จงวิไลเกษม   นักวิชาการศึกษา        กรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่
งนี้ 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  
ดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ   
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อํานวยการ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 

ระกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน    
แต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ฯ

นายจุล ขวางกระโทก ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      ประธาน
นางทิพย์สุดา  พวงพอก  นักบริหารงานท่ัวไป           กรรมการและเลขานุการ

                               40 
 

การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัต ิ

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ไ ด้ มี คําสั่ งอง ค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก                  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ในคราว

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เพ่ือดําเนินงานตามหน้าท่ีท่ีกําหนดข้ึน  จํานวน  2  คณะ  

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ    

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         ประธาน  ฯ 
      รองประธาน ฯ 

  
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 

  กรรมการ 
 กรรมการ 

กรรมการ/เลขานุการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อํานวยการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

แต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ฯ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
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4.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ
  จะเริ่มต้นจากโรงเรียน
ประเมินผลฯ  แล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณากําหนด
ในการติดตามและประเมินผลฯ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดหรือไม่  ท้ังนี้ ควรประเมินผลท้ังระบบ กล่าวคือ 
ประเมินท้ังปัจจัยท่ีใช้  กระบวนการท่ีใช้ ผลผลิตท่ีได้รับ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  สําหรับนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  

4.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ
  ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและ
ข้อเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา
เล็ก เพ่ือให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ
จะเริ่มต้นจากโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลฯ  แล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณากําหนด
 โดยจะทําการประเมินผลสําเร็จเป็นรายโครงการ และประเมินผลสําเร็จของทุก

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดหรือไม่  ท้ังนี้ ควรประเมินผลท้ังระบบ กล่าวคือ 
ประเมินท้ังปัจจัยท่ีใช้  กระบวนการท่ีใช้ ผลผลิตท่ีได้รับ  และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  สําหรับนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป  

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ กําหนดข้ึนตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและ
ข้อเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา
เล็ก เพ่ือให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดย

********************************** 
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วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลฯ  แล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการ
โดยจะทําการประเมินผลสําเร็จเป็นรายโครงการ และประเมินผลสําเร็จของทุก

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดหรือไม่  ท้ังนี้ ควรประเมินผลท้ังระบบ กล่าวคือ 
และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา 

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  สําหรับนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป   

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
กําหนดข้ึนตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและ
ข้อเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

วหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ

ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดย
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ยุทธศาสตร์ ฯไปสู่การปฏิบัติและคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

� 
บริหารส่วนตําบลกระโทก

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก                                

ภาคผนวก 

  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผน
ยุทธศาสตร์ ฯไปสู่การปฏิบัติและคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา ของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลกระโทก 

 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 25
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คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผน
ยุทธศาสตร์ ฯไปสู่การปฏิบัติและคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา ของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

558 
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เรื่อง   ประกาศใช้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้ดําเนิ
การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก โดยสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนา
ท้อง ถ่ินของผู้บริหารท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
 

   ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความ ข้
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
กระโทก  

 

จึงประกาศมาเพ่ื
        ประกาศ  ณ  วันท่ี  
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสามปีข้ึน เพ่ือเป็นการวางกรอบ
การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก โดยสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนา
ท้อง ถ่ินของผู้บริหารท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความ ข้อ 16 วรรคท้าย แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก      

ปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2558  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕7

 จ่าสิบเอก 
                               (บุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
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2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
นการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสามปีข้ึน เพ่ือเป็นการวางกรอบ

การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก โดยสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนา
ท้อง ถ่ินของผู้บริหารท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  

วรรคท้าย แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก             

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล  

7 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
ส่วนการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตําบล
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
ศาสนาและวัฒนธรรม 


