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บทที่ ๑
บทนา
ศู น ย์ พั ฒ นำเด็ ก เล็ ก บ้ ำนกกก้ ำ นเหลื อ ง สั งกั ด องค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบลท่ ำ ลี่ ได้ จั ด ท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำขึ้น เพื่อเป็นกรอบในกำรดำเนินกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกกก้ำนเหลือง
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่ โดยได้รวบรวมปัญหำที่ต้องดำเนินกำรแก้ไขควำมต้องกำรของผู้ปกครองใน
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแล้วได้จัดกลุ่มข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรพั ฒนำ และได้
กำหนดประเด็นกำรพัฒนำขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ ของกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนอำคำรสถำนที่สิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัย ด้ำนวิชำกำรและกิจกรรมตำมหลักสูตร ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
และกำรสนั บ สนุ น จำกชุม ชน ซึ่งเป็ น มำตรฐำนกำรดำเนิ นงำนของศู นย์พั ฒ นำเด็กเล็ ก ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันเป็นกรอบดำเนินกำรที่นำมำจัดทำเป็นแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ ๒๕62 ต่อไป

๑.๑ วิสัยทัศน์
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

๑.๒ พันธกิจ
1. พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกร
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. จัดหำปัจจัยในกำรจัดกำรศึกษำ
4. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
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๑.๓

เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.

ครูมีคุณภำพ มีศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
บุคลำกรสนับสนุนกำรสอนมีจำนวนเพียงพอและมีควำมสำมำรถเหมำะสมกับงำน
ผู้เรียนมีพัฒนำกำรทุกด้ำนเหมำะสมตำมวัยและได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมเป็นเลิศตำมศักยภำพ
สถำนศึกษำมีทรัพยำกร สภำพแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ที่มีควำมปลอดภัยและเอื้อต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน
5. สถำนศึกษำมีงบประมำณเพียงพอต่อกำรพัฒนำ
6. สถำนศึกษำมีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำน
7. สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกีฬำและนันทนำกำรให้แก่ผู้เรียน
8. สถำนศึกษำเป็นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
9. หน่วยงำน องค์กรและชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
10. สถำนศึกษำมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจนและมีคุณภำพ
11. ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ดำเนินชีวิตประจำวันได้
12. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิ
ปัญญำ
ท้องถิ่น
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1.3.1 ตารางแสดงตัวชี้วัด (Keys Performance Indicators : KPIs) ในแต่ละเป้าประสงค์
เป้ำประสงค์
( Goals )
1. ครูมีคุณภำพ มีศักยภำพใน
กำรจัดกำรศึกษำ

2. บุคลำกรสนับสนุนกำรสอนมี
จำนวนเพียงพอและมี
ควำมสำมำรถเหมำะสมกับงำน

ตัวชี้วัด
( KPIs )
1.1 จำนวนครูที่สำมำรถเขียนแผนกำรจัดประสบกำรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำม
หลักสูตร
1.2 จำนวนครูที่สำมำรถใช้แผนกำรจัดประสบกำรณ์และบันทึกหลังกำรจัดกิจกรรม
ได้อย่ำงครบถ้วน ตรงตำมสภำพจริง
1.3 จำนวนครูที่สำมำรถจัดทำสื่อและนวัตกรรมได้
1.4 จำนวนครูที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำได้
1.5 จำนวนครูที่มีศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมได้อย่ำงครบถ้วนตำมแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์
1.6 จำนวนครูที่มีควำมสำมำรถในกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ
2.1 จำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน (ภำรโรง)

ข้อมูลพื้นฐำน
( Baseline Data )

เป้ำหมำย ( Targets )

1 คน

2 คน

- คน

2 คน

- คน
- คน

2 คน
2 คน

- คน

2 คน

- คน
- คน

2 คน
-
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เป้ำประสงค์
( Goals )
3. ผู้เรียนมีพัฒนำกำรทุกด้ำน
เหมำะสมตำมวัยและได้รับกำร
พัฒนำให้มีควำมเป็นเลิศตำม
ศักยภำพ

ตัวชี้วัด
( KPIs )
3.1 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนเหมำะสมตำมวัย

ข้อมูลพื้นฐำน
( Baseline Data )
80

เป้ำหมำย ( Targets )
85 %

3.2 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีพัฒนำกำรเป็นเลิศตำมศักยภำพ

30

40 %

3.3 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีสุขภำพกำยที่ดี

85

89

3.4 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงของ
ประชำธิปไตยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้

80

83

3.5 จำนวนโครงกำรที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดขึ้นเพื่อพัฒนำเด็กในแต่ละปี

6

9

3.6 จำนวนกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
4.1 จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่มีขนำดและลักษณะเหมำะสมสำหรับเด็กเล็ก

2

4

4 ห้อง

4 ห้อง

- แห่ง

-

- แห่ง

-

- แห่ง

-

4. สถำนศึกษำมีทรัพยำกร
สภำพแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ที่
มีควำมปลอดภัยและเอื้อต่อกำร 4.2 จำนวน สนำมเด็กเล่นที่เหมำะสม ปลอดภัย
เรียนรู้ของผู้เรียน
4.3 จำนวนสวนหย่อมเพื่อกำรเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์และสัตว์จำลอง
4.4 จำนวนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่มีรั้วรอบพื้นที่ปลอดภัย

5
เป้ำประสงค์
( Goals )
5. สถำนศึกษำมีงบประมำณ
เพียงพอต่อกำรพัฒนำ

ตัวชี้วัด
( KPIs )

ข้อมูลพื้นฐำน
( Baseline Data )

เป้ำหมำย ( Targets )
ปี 62

5.1 จำนวนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอำดที่มีในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

- เครื่อง

-

5.2 จำนวนห้องเรียนที่มีตู้จัดเก็บข้ำวของ ของเล่นและเครื่องใช้เพียงพอ

- ห้อง

1 ห้อง

5.3 จำนวนห้องครัวที่มีตู้จัดเก็บข้ำวของเครื่องใช้เพียงพอ

- ห้อง

-

5.4 จำนวนห้องเรียนที่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมเพียงพอ

- ห้อง

1 ห้อง

5.5 จำนวนห้องเรียนที่มีโต๊ะทำงำนครูเหมำะสม

2 ห้อง

1 ห้อง

10 : 1
2:1

14 : 1
2:1

5.6 อัตรำส่วนของจำนวนสื่อกำรศึกษำต่อจำนวนเด็ก 1 คน
6. สถำนศึกษำมีกำรนำเทคโนโลยี 6.1 อัตรำส่วนจำนวนครูต่อจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
มำใช้ในกำรดำเนินงำน
7. สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรม 7.1 จำนวนโครงกำรกีฬำและนันทนำกำรที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดในแต่ละปี
ด้ำนกีฬำและนันทนำกำรให้แก่
ผู้เรียน
8. สถำนศึกษำเป็นฐำนในกำรจัด 8.1 จำนวนกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดใน
กำรศึกษำตลอดชีวิตอย่ำงมี
แต่ละปี
คุณภำพ
8.2 จำนวนกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัด
ร่วมกับชุมชนในแต่ละปี

3 โครงกำร
2 โครงกำร
2 กิจกรรม
4 กิจกรรม
2 กิจกรรม
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ข้อมูลพื้นฐำน
( Baseline Data )
2 กิจกรรม

เป้ำหมำย ( Targets )

80 %

85 %

1 ครั้ง

2 ครั้ง

10.3 จำนวนครั้งที่ประเมินคุณภำพภำยในตำมระบบPDCAในแต่ละปี

-

1 ครั้ง

11.1 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมกำรน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กดำเนินกำรในแต่ละปี

-

1 กิจกรรม

3 ครั้ง

5 ครั้ง

-

1 โครงกำร

เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
( Goals )
( KPIs )
9. หน่วยงำน องค์กรและชุมชน 9.1 จำนวนกิจกรรมร่วมกับสังคมที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดขึ้นในแต่ละปี
ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำน
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ
10. สถำนศึกษำมีโครงสร้ำงกำร 10.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำหลักสูตร
บริหำรงำนที่ชัดเจนและมีคุณภำพ
10.2 จำนวนครั้งที่มีกำรนิเทศน์ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูในแต่ละปี

11. ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถนำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้
ในกำรดำเนินชีวิตประจำวันได้
12. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ภำคภูมิใจ ในควำมเป็นไทย
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

12.1 จำนวนครั้งที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำเด็กเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม งำนวัฒนธรรมประเพณี เช่น สวดมนต์ข้ำมปี บุญกฐิน ผ้ำป่ำสำมัคคี
สงกรำนต์ ลอยกระทงฯลฯ
12.2 จำนวนโครงกำรที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น

5 กิจกรรม
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รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1 : จำนวนครูที่สำมำรถเขียนแผนกำรจัดประสบกำรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำม
หลักสูตร
2. ขอบเขตความหมาย :
2.1 ครู หมำยถึง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง
3. หน่วยวัด : คน
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓) : 2 คน
5. วิธีการคานวณ : หำผลรวม
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 1 คน
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /แจงนับเพื่อหำจำนวน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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7.
8.

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.2
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : จำนวนครูที่สำมำรถใช้แผนกำรจัดประสบกำรณ์และบันทึกหลังกำรจัดกิจกรรมได้อย่ำง
ครบถ้วน ตรงตำมสภำพจริง
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ครู หมำยถึง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง
หน่วยวัด : คน
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓) : 2 คน
วิธีการคานวณ : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ ฐาน) : - คน
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง / แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.3
ตัวชี้วัดที่ 1.3 : จำนวนครูที่สำมำรถจัดทำสื่อและนวัตกรรมได้
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ครู หมำยถึง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง
หน่วยวัด : คน
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): 2 คน
วิธีการคานวณ : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - คน
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง / แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.4
ตัวชี้วัดที่ 1.4 : จำนวนครูทสี่ ำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำได้
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ครู หมำยถึง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง
หน่วยวัด : คน
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓):: 2 คน
วิธีการคานวณ : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - คน
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.5
ตัวชี้วัดที่ 1.5 : จำนวนครูที่มีศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมได้อย่ำงครบถ้วนตำมแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ครู หมำยถึง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง
หน่วยวัด : คน
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓):: 2 คน
วิธีการคานวณ : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - คน
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.6
ตัวชี้วัดที่ 1.6 : จำนวนครูที่มีควำมสำมำรถในกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ครู หมำยถึง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง
หน่วยวัด : คน
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓):: 2 คน
วิธีการคานวณ : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - คน
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.1
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : จำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน
ขอบเขตความหมาย :
2.1 บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน หมำยถึง ภำรโรง แม่บ้ำน คนครัว ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง
หน่วยวัด : คน
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 2563) : - คน
วิธีการคานวณ : นับจำนวน
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - คน
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.1
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนเหมำะสมตำมวัย
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กที่เข้ำรับกำรส่งเสริมพัฒนำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนโนนสว่ำง
2.2 พัฒนำกำรทั้งสี่ด้ำน หมำยถึง ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ/อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ
หน่วยวัด : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 2563): ร้อยละ ๘๕
วิธีการคานวณ : จำนวนผู้เรียนที่มีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนเหมำะสมตำมวัย x 100
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 80
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /หำค่ำเฉลี่ย
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.2
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีพัฒนำกำรเป็นเลิศตำมศักยภำพ
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กที่เข้ำรับกำรส่งเสริมพัฒนำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง
2.2 มีพัฒนำกำรเป็นเลิศ หมำยถึง มีพัฒนำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งสำมำรถสังเกตุได้ชัดเจน
หน่วยวัด : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 2563): ร้อยละ ๔0
วิธีการคานวณ : จำนวนผู้เรียนที่มีพัฒนำกำรเป็นเลิศ x 100
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 30
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /หำค่ำเฉลี่ย
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.3
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีควำมสุขภำพกำยที่ดี
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กที่เข้ำรับกำรส่งเสริมพัฒนำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนโนนสว่ำง
2.2 สุขภำพกำยที่ดี หมำยถึง มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมตำมวัย มีส่วนสูงและน้ำหนัก
ตำมเกณฑ์อำยุ ไม่มีอำกำรเจ็บป่วยบ่อย
หน่วยวัด : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 2563):: ร้อยละ ๙๑
วิธีการคานวณ : จำนวนผู้เรียนที่มีสุขภำพกำยที่ดี x 100
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 8๕
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /หำค่ำเฉลี่ย
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.4
ตัวชี้วัดที่ 3.4 : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงของ
ประชำธิปไตยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กที่เข้ำรับกำรส่งเสริมพัฒนำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนโนนสว่ำง
2.2 แนวทำงประชำธิปไตย หมำยถึง กิจกรรมที่เด็กมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
หน่วยวัด : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓) : ร้อยละ ๘๕
วิธีการคานวณ : จำนวนผู้เรียนที่สำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงประชำธิปไตยในศูนย์ฯ x 100
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 80
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /หำค่ำเฉลี่ย
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.5
ตัวชี้วัดที่ 3.5 : จำนวนโครงกำรที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดขึ้นเพื่อพัฒนำเด็กในแต่ละปี
ขอบเขตความหมาย :
2.1 โครงกำรพัฒนำเด็ก หมำยถึง กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนำจัดขึ้นเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โดยตรง
หน่วยวัด : โครงการ
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓) : ๙ โครงกำร
วิธีการคานวณ : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 6 โครงกำร
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.6
ตัวชี้วัดที่ 3.6 : จำนวนกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ขอบเขตความหมาย :
2.1 กิจกรรม หมำยถึง กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนำจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยวัด : กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): ๔ กิจกรรม
วิธีการคานวณ : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 2 กิจกรรม
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.1
ตัวชี้วัดที่ 4.1 : จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่มีขนำดและลักษณะเหมำะสมสำหรับเด็กเล็ก
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ขนำดและลักษณะเหมำะสมสำหรับเด็กเล็ก หมำยถึง โถส้วมแบบนั่ง มีขนำดเล็กสำหรับ
เด็ก แยกส่วนหญิงและชำยออกจำกกัน
หน่วยวัด : กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): 2 ห้อง
วิธีการคานวณ : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - ห้อง
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง

12
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.2
ตัวชี้วัดที่ 4.2 : จำนวน สนำมเด็กเล่นที่เหมำะสม ปลอดภัย
ขอบเขตความหมาย :
2.1 สนำมเด็กเล่นที่ปลอดภัย หมำยถึง สนำมเด็กเล่นกลำงแจ้งที่มีเครื่องเล่นสนำมขนำดเล็ก
เหมำะสมกับเด็ก มีควำมหลำกหลำยชนิด มีกำรยึดเครื่องเล่นสนำมอย่ำงมั่นคงถำวรไม่
สำมำรถขยับได้ พื้นสนำมเด็กเล่นเป็นพื้นทรำย หรือพื้นหญ้ำนุ่ม หรือมีพื้นนุ่มรองรับกำร
ตกของเด็ก
หน่วยวัด : แห่ง
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): - แห่ง
วิธีการคานวณ : นับจำนวน
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - แห่ง
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.3
ตัวชี้วัดที่ 4.3 : จำนวนสวนหย่อมเพื่อกำรเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์และสัตว์จำลอง
ขอบเขตความหมาย :
2.1 สวนหย่อม หมำยถึง พื้นที่สนำมหรือกลำงแจ้งที่จัดวำงรูปปั้นสัตว์จำลอง มีกำรจำลอง
ระบบนิเวศน์ต่ำงๆ
หน่วยวัด : แห่ง
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): - แห่ง
วิธีการคานวณ : นับจำนวน
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - แห่ง
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.4 : จำนวนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่มีรั้วรอบพื้นที่ปลอดภัย
ขอบเขตความหมาย :
2.1 รั้ว หมำยถึง รั้วกั้นอำณำเขตศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่มีควำมมั่นคง แข็งแรง มีประตูเปิด-ปิด
สำมำรถกั้นมิให้เด็กออกนอกบริเวณและป้องกันมิให้สัตว์อื่นๆเข้ำมำภำยในบริเวณได้
หน่วยวัด : แห่ง
ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 – 2565) : - แห่ง
วิธีการคานวณ : นับจำนวน
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - แห่ง
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5.1
ตัวชี้วัดที่ 5.1 : จำนวนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอำดที่มีในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ขอบเขตความหมาย :
2.1 เครื่องกรองน้ำดื่ม หมำยถึง เครื่องกรองน้ำที่สำมำรถกรองเอำสิ่งสกปรกออกจำกน้ำจน
สะอำด สำมำรถดื่มได้อย่ำงปลอดภัย
หน่วยวัด : เครื่อง
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): - เครื่อง
วิธีการคานวณ : นับจำนวน
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - เครื่อง
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5.2
ตัวชี้วัดที่ 5.2 : จำนวนห้องเรียนที่มีตู้จัดเก็บข้ำวของ ของเล่นและเครื่องใช้เพียงพอ
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ห้องเรียน หมำยถึง พื้นที่ในกำรแบ่งส่วนแยกเด็กออกจำกกันเพื่อกำรจัดกิจกรรมตำมเกณฑ์
อำยุ
หน่วยวัด : ห้อง
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): ๑ ห้อง
วิธีการคานวณ : นับจำนวน
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - ห้อง
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5.3
ตัวชี้วัดที่ 5.3 : จำนวนห้องครัวที่มีตู้จัดเก็บข้ำวของเครื่องใช้เพียงพอ
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ห้องครัว หมำยถึง พื้นที่ห้องสำหรับกำรประกอบอำหำร ที่แยกสัดส่วนออกจำกห้องเรียน
อย่ำงชัดเจน
หน่วยวัด : ห้อง
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓) : - ห้อง
วิธีการคานวณ : นับจำนวน
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - ห้อง
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5.4
ตัวชี้วัดที่ 5.4 : จำนวนห้องเรียนที่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมเพียงพอ
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ห้องเรียน หมำยถึง พื้นที่ในกำรแบ่งส่วนแยกเด็กเพื่อกำรจัดกิจกรรมตำมเกณฑ์อำยุ
หน่วยวัด : ห้อง
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): ๑ ห้อง
วิธีการคานวณ : นับจำนวน
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - ห้อง
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5.5
ตัวชี้วัดที่ 5.5 : จำนวนห้องเรียนที่มีโต๊ะทำงำนครูเหมำะสม
ขอบเขตความหมาย :
2.1 ห้องเรียน หมำยถึง พื้นที่ในกำรแบ่งส่วนแยกเด็กเพื่อกำรจัดกิจกรรมตำมเกณฑ์อำยุ
2.2 โต๊ะทำงำนครู หมำยถึง โต๊ะที่มีลิ้นชักและสำมำรถจัดเก็บข้ำวของส่วนตัวและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นระเบียบ สำมำรถใช้ทำงำนเอกสำรและตรวจงำนเด็กได้ตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์
หน่วยวัด : ห้อง
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): ๑ ห้อง
วิธีการคานวณ : นับจำนวน
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ๒ ห้อง
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5.6
1. ตัวชี้วัดที่ 5.6 : อัตรำส่วนของจำนวนสื่อกำรศึกษำต่อจำนวนเด็ก 1 คน
2. ขอบเขตความหมาย :
2.1 สื่อกำรศึกษำ หมำยถึง อุปกรณ์ เครื่องเล่น และสื่อต่ำงๆสำหรับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ในห้องเรียน
3. หน่วยวัด : อัตรำส่วน
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): ๑๔ : 1
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 10 : 1
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง / แจงนับเพื่อเปรียบเทียบ
อัตรำส่วน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6.1
1. ตัวชี้วัดที่ 6.1 : อัตรำส่วนจำนวนครูต่อจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
2. ขอบเขตความหมาย :
2.1 ครู หมำยถึง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง
3. หน่วยวัด : อัตรำส่วน
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): ๒ : 1
5. วิธีการคานวณ : แจงนับ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 2 : 1
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง / แจงนับเพื่อเปรียบเทียบ
อัตรำส่วน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1
ตัวชี้วัดที่ 7.1 : จำนวนโครงกำรกีฬำและนันทนำกำรที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดในแต่ละปี
ขอบเขตความหมาย :
2.1 โครงกำรกีฬำและนันทนำกำร หมำยถึง โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬำและกำร
ส่งเสริมสุนทรียภำพทำงอำรมณ์สำหรับเด็ก
หน่วยวัด : โครงกำร
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): 3 โครงกำร
วิธีการคานวณ : แจงนับ
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ๒ โครงกำร
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 8.1
ตัวชี้วัดที่ 8.1 : จำนวนกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดในแต่ละปี
ขอบเขตความหมาย :
2.1 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชน หมำยถึง โครงกำร/กิจกรรมที่จัดขึ้นภำยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กที่บุคคลอื่นสำมำรถเข้ำมำเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น มุมข่ำวสำร มุมหนังสือ
สำหรับผู้ปกครองหรือประชำชนทั่วไป บอร์ดประชำสัมพันธ์ควำมรู้ ฯลฯ
หน่วยวัด : โครงกำร
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): ๒ กิจกรรม
วิธีการคานวณ : แจงนับ
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - กิจกรรม
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 8.2
ตัวชี้วัดที่ 8.2 : จำนวนกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดร่วมกับ
ชุมชนในแต่ละปี
ขอบเขตความหมาย :
2.1 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม หมำยถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นภำยในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กด้ำนกำรส่งเสริมให้เด็กเล็กภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและบุคคลในชุมชนเกิด
ค่ำนิยมและจิตสำนึกที่ดี
หน่วยวัด : กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): 4 กิจกรรม
วิธีการคานวณ : แจงนับ
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 2 กิจกรรม
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 9.1
ตัวชี้วัดที่ 9.1 : จำนวนกิจกรรมร่วมกับสังคมที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดขึ้นในแต่ละปี
ขอบเขตความหมาย :
2.1 กิจกรรมร่วมกับสังคม หมำยถึง กิจกรรมทุกประเภทที่ครูและบุคลำกร รวมทั้งเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดขึ้นหรือเข้ำร่วมกิจกรรมในชุมชน
หน่วยวัด : กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): 5 กิจกรรม
วิธีการคานวณ : แจงนับ
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 2 กิจกรรม
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง / แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10.1
ตัวชี้วัดที่ 10.1 : ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำหลักสูตร
ขอบเขตความหมาย :
2.1 หลักสูตร หมำยถึง แนวทำงในกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์สำหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมกำรหลำยฝ่ำยร่วมกัน
หน่วยวัด : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): ร้อยละ ๙๐
วิธีการคานวณ : : จำนวนเนื้อหำในหลักสูตรที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำมำใช้อย่ำงครบถ้วน x 100
จำนวนเนื้อหำตำมหลักสูตรของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 80
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง / หำค่ำเฉลี่ย
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10.2
ตัวชี้วัดที่ 10.2 : จำนวนครั้งที่มีกำรนิเทศน์ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูในแต่ละปี
ขอบเขตความหมาย :
2.1 กำรนิเทศติดตำม ประเมินผล หมำยถึง กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนหรือให้
คำแนะนำ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของครูโดยหน่วยงำนต้นสังกัดหรือผู้เกี่ยวข้อง
หน่วยวัด : ครั้ง
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): 2 ครั้ง
วิธีการคานวณ : : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 1 ครั้ง
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10.3
ตัวชี้วัดที่ 10.3 : จำนวนครั้งที่ประเมินคุณภำพภำยในตำมระบบPDCAในแต่ละปี
ขอบเขตความหมาย :
2.1 กำรประเมินคุณภำพภำยใน หมำยถึง กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนหรือให้
คำแนะนำ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของครูโดยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดำเนินกำรเอง
หน่วยวัด : ครั้ง
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): 1 ครั้ง
วิธีการคานวณ : : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - ครั้ง
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง / แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 11.1
ตัวชี้วัดที่ 11.1 : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมกำรน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กดำเนินกำรในแต่ละปี
ขอบเขตความหมาย :
2.1 กิจกรรมส่งเสริมกำรน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หมำยถึง กำรนำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้สอนหรือจัดกิจกรรมเสริมสำหรับเด็กเล็กหรือชุมชน
หน่วยวัด : กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): 1 กิจกรรม
วิธีการคานวณ : : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - กิจกรรม
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง / แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 12.1
ตัวชี้วัดที่ 12.1 : จำนวนครั้งที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำเด็กเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
งำนวัฒนธรรมประเพณี เช่น สวดมนต์ข้ำมปี บุญกฐิน ผ้ำป่ำสำมัคคี สงกรำนต์ ลอยกระทงฯลฯ
ขอบเขตความหมาย :
2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งำนวัฒนธรรมประเพณี หมำยถึง กิจกรรมด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรมประเพณี ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดขึ้นเองหรือหน่วยงำนอื่นจัด
ขึ้น
หน่วยวัด : ครั้ง
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): 5 ครั้ง
วิธีการคานวณ : : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 3 ครั้ง
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 12.2
ตัวชี้วัดที่ 12.2 : จำนวนโครงกำรที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ขอบเขตความหมาย :
2.1 กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมำยถึง กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดขึ้นเองเพื่อพัฒนำเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและ
ชุมชน
หน่วยวัด : โครงกำร
ค่าเป้าหมาย (ปี 256๒ – 256๓): 1 โครงกำร
วิธีการคานวณ : : หำผลรวม
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : - โครงกำร
แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมฃ้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง /
แจงนับเพื่อหำจำนวน
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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บทที่ ๒
ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
จำกผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกกก้ำนเหลือง สังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำลี่ ในปี ๒๕61 ผลปรำกฏ ดังนี้
๑. ด้านผู้เรียน
ผู้เรียนได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูและให้กำรศึกษำไปพร้อม ๆ กัน เด็กได้รับกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนร่ำงกำย
อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ตำมวัยและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมำยซึ่งถือเป็น
มำตรฐำน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
๑. ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
๒. กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและประสำนสัมพันธ์กัน
๓. มีสุขภำพจิตดี และมีควำมสุข
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม
๕. ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักกำรออกกำลังกำย
๖. ช่วยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย
๗. รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย
๘. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข และปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
๙. ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย
๑๐. มีควำมสำมำรถในกำรคิด และกำรแก้ปัญหำได้เหมำะสมกับวัย
๑๑. มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
๑๒. มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ และมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้
๒. ด้านบุคลากร (ครูผู้สอน/ ผู้บริหารท้องถิ่น)
๒.๑ ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนกกก้ำนเหลือง สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่ ดังนี้
๑) สำรวจควำมต้องกำรของชุมชน ในกำรจัดตั้ง และดำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
๒) กำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรบุคคล สถำนที่
และฐำนะกำรคลังของแต่ละท้องถิ่น
๓) จัดทำระเบียบ หรือข้อบังคับว่ำด้วยศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
๔) กำหนดแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณในกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุกด้ำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
๕) ควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ลกำรด ำเนิ น งำนของศู น ย์ พั ฒ นำเด็ ก เล็ ก ให้ มี คุ ณ ภำพและถู ก ต้ อ งตำมหลั ก
วิชำกำร
๒.๒ หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กรับผิดชอบดูแลบุคลำกรและกำรดำเนินงำนภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ให้
เป็นไปตำมนโยบำย และแผนงำนที่วำงไว้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อ
เด็กมำกที่สุด
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๒.๓ ครูผู้ดูแลเด็กมีกำรดำเนินกำรในกำรจัดประสบกำรณ์เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกก
ก้ำนเหลือง สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีควำมเจริญเติบโต มีพัฒนำกำร ทุกด้ำนตำมวัย
๒) ส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กในลั กษณะบูรณำกำรเชิงสร้ำงสรรค์ กล่ำวคือ ให้เด็กได้พัฒนำ
ด้ำนจิตใจ อำรมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อม ๆ กันโดยให้โอกำสเด็กเรียนรู้จำกสิ่งของ และผู้คนที่อยู่รอบข้ำง
ซึ่งเด็กจะเรียนรู้โดยประสำทสัมผัสทั้งห้ำ กำรเคลื่อนไหว กำรเล่น และกำรลงมือกระทำ ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กจะต้อง
ส่งเสริมให้โอกำสเด็กได้พัฒนำอย่ำงเต็มที่ รวมทั้งกำรปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยคำพูด และกริยำท่ำทำงที่นุ่มนวล
อ่อนโยน แสดงควำมรักควำมอบอุ่นต่อเด็ก
๓) สังเกต และบันทึกควำมเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนำกำรต่ำง ๆ ของเด็ก เพื่อจะได้เห็น
ควำมเปลี่ ย นแปลงทั้ งปกติ และผิ ดปกติที่ เกิ ดขึ้ น กับ เด็ ก ซึ่งจะน ำไปสู่ กำรค้น หำสำเหตุ และวิธีกำรแก้ ไขได้
ทันท่วงที
๔) จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมำะสมในกำรพัฒ นำเด็กทุกด้ำน ทั้งภำยใน
อำคำรและภำยนอกอำคำรให้สะอำด มีควำมปลอดภัย และเหมำะสมกับพัฒนำกำรของเด็ก
๕) ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมำชิกในครอบครัว ตลอดจนเป็น
สื่อกลำงในกำรสร้ำงควำมสั มพัน ธ์ที่ ดีร ะหว่ำงเด็กกับ พ่อแม่ ผู้ ปกครองและสมำชิก ในครอบครัวเพื่ อทรำบถึง
พฤติกรรม พัฒนำกำรกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ว และต่อเนื่อง
๖) มีกำรพัฒนำตนเองในทำงวิชำกำร และอำชีพ ใฝ่หำควำมรู้ และพัฒนำตนเอง อยู่เสมอ
๓. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วม และสนับสนุนจำกชุมชนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑. จัดให้มีกำรประชุมชี้แจงให้ชุมชนทรำบ ชี้นำให้เห็นประโยชน์ และควำมจำเป็นของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ ก ซึ่งมุ่งเน้น กำรพัฒ นำเตรียมควำมพร้อมของเด็ก และชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหำรและช่วยเหลือใน
ระหว่ำงดำเนินกำร
๒. จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนทรำบเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเป็น ระยะ ๆ
เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์ฯ กับชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง กำรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน เช่น ศิลปะพื้นบ้ำน ร่วมจัดกิจกรรมนันทนำกำรภูมิปัญญำท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะนำไปสู่ควำมเข้ำใจ
และควำมผูกพันที่ดีต่อกันระหว่ำงศูนย์ฯ และชุมชน
๓. มีกำรประสำนงำนและประชำสั มพันธ์กำรดำเนินงำนของศูน ย์พั ฒ นำเด็กเล็ กให้ ประชำชน และ
หน่ วยงำนต่ำง ๆ รับทรำบ เพื่อที่จะมีผู้เข้ำมำช่วยเหลือด้ำนต่ำง ๆ ได้โดยกำรประชำสัมพันธ์อำจทำได้ห ลำย
รูปแบบ เช่น จัดทำเอกสำร คู่มือแผ่นพับ กำรออกไปเยี่ยมบ้ำนเด็ก ฯลฯ
๔. มีกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
สถำบันต่ำง ๆ ของชุมชน เช่น สถำบันทำงศำสนำ สถำบันครอบครัว เป็นต้น
๕. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนในท้องถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนทิศทำง และแนวทำง
กำรปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกชุมชน โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งผู้ปกครองของเด็กเล็กที่จะเข้ำมำมีบทบำท และมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
๖. จัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในลักษณะไตรภำคี ๓ ฝ่ำย
จำกภำคส่วนต่ำง ๆ คือ ภำคประชำชน หรือผู้แทนชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงำนผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนวิชำกำร และ
ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา การจัดระเบียบการเก็บของใช้ต่างๆ และดูแลเอาใจใส่เด็กทุกคนให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
โครงกำรจัดหำ/สนับสนุนสื่อและ
กำรศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อจัดหำ/สนับสนุนสื่อที่จำเป็นให้ครบตำม
ต้องกำร

ศูนย์เด็กเล็กมีสื่อกำรศึกษำใช้ใน
กำรสนับสนุนและกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพียงพอ
และเหมำะสมกับกำรใช้งำน

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีสื่อกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กมีสื่อกำรศึกษำ
กำรเรียนรู้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพเพียงพอ พร้อมและเอื้อต่อพัฒนำกำรเด็ก
และเหมำะสม
ทั้ง 4 ด้ำน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
๒.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ

โครงกำรจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก(เครื่องเล่นสนำม)

เด็กทุกคนมีสุขภำพแข็งแรง
ร่ำเริงแจ่มใส่

เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กทั้ง ๔ ด้ำน

โครงกำรปรับปรุง/และแหล่งเรียนรู้ศูนย์ เพื่อจัดสภำพแวดล้อมให้เป็นทีแหล่งเรียนรู้
พัฒนำเด็กเล็ก
และพียงพอให้กับเด็ก

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีเครื่องเล่น
สนำมพร้อมและเอื้อต่อกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีแหล่งเรียนรูท้ ี่
ปลอดภัย น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน
และน่ำชื่นชม

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีเครื่องเล่น
สนำมพร้อมและเอื้อต่อกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีสภำพแวดล้อม
ที่ดี ร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ทเี่ อื้อ
ต่อกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรูไ้ ด้
เป็นอย่ำงดี

ครูผดู้ ูแลเด็กและเด็กทุกคน มี
สุขภำพกำยใจที่ดี และมีจิต
อำสำ
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๒.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของเครื่องเล่นให้เกิดความคุ้มค่า
เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
โครงกำรจัดซื้อวัสดุ/สื่อและของใช้ เพื่อสนับสนุนกำรจัด
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีวัสดุ/สื่อใช้ในกำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีวัสดุ/
ประจำตัวเด็ก
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ให้
สนับสนุนและกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ วัสดุ/สื่อใช้ในกำร
สื่อใช้ในกำรสนับสนุนและ
เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ
เพียงพอและเหมำะสมกับกำรใช้งำน
สนับสนุนและกำรจัด
กำรจัดประสบกำรณ์กำร
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เรียนรู้เพียงพอและ
เพียงพอและเหมำะสม เหมำะสม
กับกำรใช้งำน
โครงกำรปรับปรุงสภำพเครื่องเล่น เพื่อให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีเครื่อง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีเครื่องเล่นที่ปลอดภัย
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใช้
เครื่องเล่นในศูนย์พัฒนำเด็ก
ให้ปลอดภัยและสวยงำม
เล่นกลำงแจ้งที่ปลอดภัยและ
และสวยงำม
ประโยชน์เครื่องเล่น
เล็กใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
สวยงำมดึงดูดใจให้นักเรียนสนใจ
อย่ำงปลอดภัย
คุ้มค่ำ
ที่จะเล่น
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามช่วงอายุ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ

ผลการประเมินเชิง
วัตถุประสงค์
คุณภาพและ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำ
ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน สำมำรถจัดประสบกำรณ์ นักเรียนมีควำมสุขกับกำร
นักเรียนสำมำรถคิดค้น
ควำมสำมำรถต่ำงๆตำมศักยภำพ กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้กับผู้เรียน เรียนและผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับ ค้นหำควำมรู้ หำ
ของตน
ได้อย่ำงถูกต้อง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
คำตอบได้ด้วยตัวเอง
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๓.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ

โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ

เพื่อพัฒนำหลักสูตรปฐมวัยให้เหมำะสม
กับวัยของผู้เรียนและควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ที่เหมำะสมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ที่เหมำะสมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น

โครงกำรนิเทศภำยใน

เพื่อกำกับ ติดตำม ให้ครูผดู้ ูแลเด็ก จัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน บรรลุตำม
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร
เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ ให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

มีกำร นิเทศ กำกับติดตำม กำรบริหำรงำน
วิชำกำร และงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ครูผดู้ ูแลเด็กใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อ
ประกอบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรูไ้ ด้
อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และมีคณ
ุ ภำพ
ผู้บริหำร ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มำตรฐำนของ สมศ.
เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีแผนกำรนิเทศ กำกับ
ติดตำม อย่ำงต่อเนื่อง

ครูผดู้ ูแลเด็ก บุคลำกร
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีควำมพึง
พอใจ ต่อกำรดำเนินงำน
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
นักเรียนทุกคนได้พัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีวสั ดุ และครุภัณฑ์
สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ เพียงพอและเหมำะสม
นักเรียนได้รับกำรส่งเสริม-และพัฒนำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ

ครูผดู้ ูแลเด็ก จัดหำวัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์ที่จำเป็นให้
ครบตำมต้องกำรผู้บริหำร และครูผู้ดูแลเด็ก
ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน

ครูผดู้ ูแลเด็กทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู-้

ผู้ปกครองและชุมชนมี
ควำมเชื่อมั่น

โครงกำรจัดหำวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์สนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
โครงกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร

เพื่อพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตำมกฎกระทรวง
ว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553
เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

เด็กได้รับฝึกกำรทำงำนร่วมกัน และปรับตัว
เข้ำกับเพื่อนๆได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลำ
รับผิดชอบต่อตนเอง มีเหตุผล มีควำมเข้ำใจ
และเคำรพในควำมคิดของผู้อื่น เป็นผู้นำ ผู้
ตำมที่ดี
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูผดู้ ูแลเด็ก ทุกคน
ร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เด็กทำงำนร่วมกัน และปรับตัวเข้ำกับเพื่อนๆ
ได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบต่อ
ตนเอง มีเหตุผล มีควำมเข้ำใจและเคำรพใน
ควำมคิดของผู้อื่น เป็นผู้นำ ผู้ตำมที่ดี

ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีควำม
พึงพอใจผลกำรดำเนินงำนของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

นักเรียนสำมำรถเล่นกีฬำได้อย่ำงน้อยคนละ
1 อย่ำง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กติดมุ้งลวดทุกชัน้ เรียน

ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีควำม
พึงพอใจผลกำรดำเนินงำนของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เด็กมีควำมรู้พื้นฐำนทำง
โภชนำกำร กำรเลือก
รับประทำนอำหำรที่มี
ประโยชน์และกำรมีพัฒนำ
พฤติกรรมกำรบริโภคที่ดี

โครงกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตยนักเรียน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีควำมประพฤติดี มี
ระเบียบวินยั เป็นที่ยอมรับของสังคมตำมวิถี
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย

โครงกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน
โครงกำรติดมุ้งลวด

เพื่อส่งเสริมกำรออกกำลังกำย โดยใช้กีฬำ
เป็นสื่อ
เพื่อให้เด็กได้รับกำรป้องกันจำกโรคติดต่อ

โครงส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัยนักเรียน

เพื่อให้เด็กได้รับกำรตรวจสุขภำพ และได้รับ เด็กทุกคนมีสุขภำพอนำมัยที่แข็งแรง
กำรสร้ำงภูมิคมุ้ กันเป็นรำยบุคคล
สมบูรณ์

เด็กและบุคลำกรมีสุขภำพอนำมัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ปรำศจำกโรค และมีสุขภำพจิตดี

โครงกำรอำหำรกลำงวัน

เพื่อให้เด็กได้รับประทำนอำหำรที่สะอำด
และปลอดภัยถูกหลักสุขอนำมัย

เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้
รับประทำนที่มคี ุณภำพ สะอำด ถูกหลัก
อนำมัยต่อร่ำงกำย มีควำมรู้ และพฤติกรรม
บริโภคที่ถูกต้องเหมำะสม

เด็กทุกคนได้รับประทำนอำหำรที่สะอำดและ
ปลอดภัยถูกหลักอนำมัย

โครงกำรอำหำรเสริม
(นม)

เพื่อให้เด็กได้รับสำรอำหำรที่มีประโยชน์และ เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำยทุกวัน ได้รับประทำนที่มคี ุณภำพ สะอำด ถูกหลัก
อนำมัยต่อร่ำงกำย

เด็กทุกคนได้รับสำรอำหำรที่มีประโยชน์และ
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำยทุกวัน

เด็กทุกคนมีน้ำหนัก ส่วนสูง
และกำรเจริญเติบโตตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
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๔.๒ แนวทางการพัฒนา คุณธรรมนักเรียน
วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียน

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเด็กนักเรียน

โครงกำรวันสำคัญ

เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธภำพที่ดี
ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กับ
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนต้น
สังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำร
สวดมนต์และนำไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน

สวดมนต์ทุกวันพระ

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็ก
เด็กทุกคนสำมำรถดำรงชีวิต
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม เล็กมีคุณธรรม จริยธรรม
ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
เกณฑ์กำหนด
เหมำะสมตำมวัย
เหมำะสมตำมวัย
เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เด็กทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี
เข้ำร่วมกิจกรรมชุมชน และ
และชื่นชมในศิลปะ วัฒนธรรม ระหว่ำงบ้ำน ศูนย์พัฒนำ
หน่วยงำนต้นสังกัด ตำมควำม ประเพณี วันสำคัญ
เด็กเล็ก และชุมชน
เหมำะสม
เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรสวด เด็กทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เด็กทุกคนสำมำรถดำรงชีวิต
มนต์และนำไปปฏิบัติใน
และชื่นชมในศิลปะ วัฒนธรรม ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
ชีวิตประจำวัน
ประเพณี วันสำคัญ
เหมำะสมตำมวัย
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๔.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก
วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

โครงกำรวันแม่

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เด็กได้มีร่ำงกำย
ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กนักเรียนทุกคน
จิตใจ สติปัญญำที่ดี สำมำรถอยู่ร่วมกับคนอื่น
ได้อย่ำงมีควำมสุข
เพื่อให้เด็กรำลึกถึงพระคุณแม่
เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

โครงกำรวันพ่อ

เพื่อให้เด็กรำลึกถึงพระคุณพ่อ

เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

โครงกำรวันครู

เพื่อให้เด็กรำลึกถึงพระคุณครู

เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ผลการดาเนินงาน
เด็กได้รับควำมสนุกสนำน
เพลิดเพลินจำกกิจกรรมที่
ดำเนินกำร
เด็กได้รับควำมสนุกสนำน
เพลิดเพลินจำกกิจกรรมที่
ดำเนินกำร
เด็กได้รับควำมสนุกสนำน
เพลิดเพลินจำกกิจกรรมที่
ดำเนินกำร
เด็กได้รับควำมสนุกสนำน
เพลิดเพลินจำกกิจกรรมที่
ดำเนินกำร

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ
เด็กได้รับควำม
สนุกสนำนเพลิดเพลิน
เด็กรำลึกถึงพระคุณแม่
เด็กรำลึกถึงพระคุณพ่อ
เด็กรำลึกถึงพระคุณครู
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๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น
๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
เยี่ยมบ้ำนนักเรียน

เพี่อนำข้อมูลมำปรับปรุงแก้ไข พัฒนำและ
ส่งเสริมเด็กให้ไปในทิศทำงที่ดีขึ้น

๕.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดการรักท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรสืบสำนภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

ผู้ปกครอง และนักเรียนใน ศูนย์พฒ
ั นำ เด็กได้รับกรแก้ไข ปรับปรุงและ
เด็กเล็ก ทุกคน
พัฒนำ ตำมศักยภำพ

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

โครงกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น

เพี่อให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ดี
งำมให้กับเด็ก
เพื่อให้เด็กมีเจตคติทดี่ ีในกำรอนุรกั ษ์ สืบ
สำนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทอ้ งถิ่น

ครูผดู้ ูแลเด็ก และนักเรียนทุกคนได้
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสำนศิลปะ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ครูผดู้ ูแลเด็ก และนักเรียนทุกคนได้
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสำนศิลปะ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมที่ดีงำมให้กับเด็ก
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมที่ดีงำมให้กับเด็ก

โครงกำรสืบสำนประเพณีลอย
กระทง

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักประเพณีลอย
กระทง

เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมที่ดีงำมให้กับเด็ก

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ
ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ
ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เด็กมีเจตคติทดี่ ีในกำร
อนุรักษ์ สืบสำนศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิน่
ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
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๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๖.๑ แนวทางการพัฒนา จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการ/กิจกรรม
ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
เพื่อให้เด็กทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อ
ห้องเรียน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนรู้ถึงกำรใช้ประโยชน์
จำกพื้นที่บริเวณบ้ำน

เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
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บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในปีกำรศึกษำ ๒๕62 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกกก้ำนเหลือง สังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำลี่ มียุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ดังนี้
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนำคุณภำพครู สำนักปลัด อบต.ท่ำลี่
และกำรพัฒนำคุณภำพครูและ กลยุทธ์ที่ 1.2 : จัดหำบุคลำกร
สำนักปลัด อบต.ท่ำลี่
บุคลำกร
สนับสนุนกำรสอน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ที่ 2.1 : ส่งเสริมและพัฒนำ ศพด.บ้ำนกกก้ำนเหลือง
และกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คุณภำพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2.2 : ส่งเสริมกีฬำ
ศพด.บ้ำนกกก้ำนเหลือง
กลยุทธ์ที่ 2.3 : ส่งเสริมกำรจัด
ศพด.บ้ำนกกก้ำนเหลือง
กำรศึกษำตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ที่ 3.1 : จัดหำทรัพยำกรและ สำนักปลัด อบต.ท่ำลี่
และกำรพัฒนำปัจจัยในกำรจัด สภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรจัด
กำรศึกษำ
ประสบกำรณ์
กลยุทธ์ที่ 3.2 : จัดสรรงบประมำณ สำนักปลัด อบต.ท่ำลี่
กลยุทธ์ที่ 3.3 : จัดหำเทคโนโลยี
สำนักปลัด อบต.ท่ำลี่
และนวัตกรรมใหม่
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมกำรมีส่วน ศพด.บ้ำนกกก้ำนเหลือง
และกำรพัฒนำกำรจัด
ร่วม
กำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ที่ 5.1 : พัฒนำโครงสร้ำง - สำนักปลัด อบต.ท่ำลี่
และกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำร กำรบริหำรงำน
- ศพด.บ้ำนกกก้ำนเหลือง
บริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์
และกำรพัฒนำหลักปรัชญำ
ของเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตร์
และกำรพัฒนำวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 6.1 :ส่งเสริมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

ศพด.บ้ำนกกก้ำนเหลือง

กลยุทธ์ที่ 7.1 : ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น

- สำนักปลัด อบต.ท่ำลี่
- ศพด.บ้ำนกกก้ำนเหลือง
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บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ในปีกำรศึกษำ ๒๕62 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกกก้ำนเหลือง สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่ มีโครงกำร/กิจกรรมจำแนกตำมยุทธศำสตร์และแนวทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ดังนี้

๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
๑.ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกร
๑.๑ พัฒนำคุณภำพครู
1.2 จัดหำบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน
รวม
๒. ยุทธศำสตร์ยและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๒.๒ ส่งเสริมกีฬำ
2.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
รวม
๓. ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำปัจจัยในกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๑ จัดหำทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรจัดประสบกำรณ์
๓.๒ จัดสรรงบประมำณ
3.3 จัดหำเทคโนโลยีและนวุตกรรมใหม่
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
จานวนโครงการ
งบประมาณ (บาท)
3
1
4

30,000
120,000
150,000

9
1
2

122,900
15,000
4,000

12

141,000

4
3
1

20,000
192,940
22,000

8

414,940
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
๔. ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำกำรจ้ดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม
๔.๑ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
รวม
๕. ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำ
๕.๑ พัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
รวม
๖. ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๑ ส่งเสริมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
จานวนโครงการ
งบประมาณ(บาท)
5

32,000

5

32,000

3

-

3

-

1

-

2
2
๓5

10,000
10,000
748,840

7. ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
รวม
รวมทั้งสิ้น
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๔.๒ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
100 %

1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำยครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2 โครงกำรจัดส่งครูและบุคลำกรเข้ำร่วม
อบรม

เพือ่ พัฒนำศักยภำพของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

3 โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครู
และบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ

เพื่อหำแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุง ปีละ 2 ครั้ง
กำรปฏิบัติงำนของบุคคลำกรทำง
กำรศึกษำ

เพื่อให้ครูและบุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำ

ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกคน

งบประมาณและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งที่มา
10,000
ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
(อบต.)
กำรจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่ำงดี
20,000
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
(อบต.)
ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม
เชี่ยวชำญในกำรจัดกำรศึกษำ
เพิ่มขึ้น
ครูและบุคคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมกระตือรือร้นใน
กำรพัฒนำปรับปรุงตนเองอยู่
เสมอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด+
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
สำนักปลัด

งบประมาณและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งที่มา
ตำมกฎหมำย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำม
กำหนด
เรียบร้อย เหมำะสมตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

สำนักปลัด

กลยุทธ์ที่ 1.2 : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการสอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน
(ภำรโรง)

วัตถุประสงค์
เพื่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 คน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2.1 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้ำงพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญำ
ให้กับเด็กเล็ก

2 โครงกำรจัดซื้ออำหำรเสริม(นม)สำหรับเด็ก เพื่อเสริมสร้ำงควำมพร้อมทำงด้ำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ร่ำงกำยและสติปัญญำให้กับเด็กเล็ก
3 โครงกำรเยำว์วัยใจอนุรักษ์ พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม
4 โครงกำรพบกันวันพระ

เพื่อให้เด็กเกิดจิตสำนึกในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เด็กได้รับกำรอบรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมจำกคนใกล้ตัว

5 โครงกำรหนูน้อยรักสงบ

เพือ่ ให้นักเรียนมีควำมรู้ เกี่ยวกับกำร
นั่งสมำธิเพื่อฝึกจิตใจให้สงบ
เพื่อให้นักเรียน เกิดศรัทธำ และ
สำนึกในควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 กิจกรรม

100 %
ของจำนวนเด็กศูนย์ฯ
100%
10 ครั้ง
12 ครั้ง

งบประมาณและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งที่มา
ตำมกฎหมำย เด็กเล็กมีพัฒนำกำรด้ำน
กำหนด
อำรมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญำอย่ำงเต็มตำม
ศักยภำพและเหมำะสมตำมวัย
70,900
เด็กเล็กทุกคนมีกำร
(อบต.)
เจริญเติบโตทำงด้ำนร่ำงกำย
เหมำะสมตำมวัย
เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ตำมกฎหมำย เด็กได้รับกำรปลูกฝังคุณธรรม
กำหนด
และจริยธรรม จิตใต้สำนึกที่ดี
70,900
(อบต.)

นักเรียนมีจิตสำนึกเห็น
ควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด+
ศูนย์พัฒนำ
สำนักปลัด

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
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กลยุทธ์ที่ 2.1 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงกำรหนูน้อยเก็บออม

7 โครงกำรป้องกันโรคระบำดในเด็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ในเรื่องควำม
ซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเอง
เพื่อให้เด็กมีสุขภำพแข็งแรงปลอดภัย
จำกโรคติดต่อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เก็บออมทุกวันทำกำร

งบประมาณและ
แหล่งที่มา
-

100 %

2,000
(อบต.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนเห็น
ควำมสำคัญของกำรออออเก็บออม
-มีวินัยในกำรใช้จ่ำยรู้คุณค่ำของเงิน
เด็กมีสุขภำพแข็งแรงปลอดภัยจำก
โรคติดต่อ

8 โครงกำรหนูน้อยอำเซียน

เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศให้กับเด็ก

50 %

-

เด็กมีทักษำะในกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศ

9 โครงกำรหนูน้อยรักกำรอ่ำน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักกำรอ่ำน

80%

-

เด็กรักกำรอ่ำนหนังสือ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
สำธำรณสุข+
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

กลยุทธ์ที่ 2.2 : ส่งเสริมกีฬา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงกำรแข่งขันกีฬำอนุบำลสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะทำงร่ำงกำย
เสริมสร้ำงวินัย ให้เด็กรู้จักกฎกติกำ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
100 %

งบประมาณและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งที่มา
ตำมกฎหมำย เด็กมีร่ำงกำยแข็งแรง มีน้ำใจ
กำหนด
นักกีฬำ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด+
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
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กลยุทธ์ที่ 2.3 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงกำรจัดป้ำยนิเทศภำยในศูนย์

เพื่อสื่อสำรองค์ควำมรู้ให้แก่ชุมชน

2 จัดมุมข่ำวสำร

เพื่อสื่อสำรองค์ควำมรู้ต่ำง
ๆให้แก่ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เดือนละ
1 เรื่อง
1 กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาปัจจัยในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.1 : จัดหาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดประสบการณ์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงกำรจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนำกำร เพื่อส่งเสริมพัฒนำเด็กทั้ง 4 ด้ำน
1 แห่ง
เด็ก
(เครื่องเล่นสนำม)
2 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก
เพื่อควำมปลอดภัยและมีพื้นที่
1 แห่ง
สำหรับเล่นกลำงแจ้งสำหรับเด็กเล็ก

งบประมาณและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งที่มา
2,000
ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมรู้
(อบต.)
เพิม่ ขึ้น
2,000
(อบต.)

ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมรู้
เพิ่มขึ้น

งบประมาณและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งที่มา
ศูนย์เด็กเล็กมีเครื่องเล่นสนำม
พร้อมและเอื้อต่อพัฒนำกำรทั้ง
4 ด้ำน
50,000
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
(อบต.)
ควำมปลอดภัยและมีพื้นที่
สำหรับเล่นกลำงแจ้งในบริเวณ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด+
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
สำนักปลัด+
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
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กลยุทธ์ที่ 3.1 : จัดหาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดประสบการณ์ (ต่อ)
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3 โครงกำรปรับปรุง/พัฒนำอำคำรสถำนที่
เพื่อควำมปลอดภัยและมีพื้นที่
2 แห่ง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สำหรับจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก
4 โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนกกก้ำนเหลือง

เพื่อควำมปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

1 แห่ง

5 โครงกำรปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมให้
เหมำะสมกับเด็ก

เพื่อควำมปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

1 ห้อง

6 โครงกำรซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

ตำมสภำพ

7 โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมสนำมเด็กเล่น

เพื่อควำมปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก

1 แห่ง

งบประมาณและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งที่มา
100,000
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
(อบต.)
ควำมปลอดภัยตลอดเวลำที่อยู่
ในบริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
ควำมปลอดภัยตลอดเวลำที่อยู่
ในบริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
30,000
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
(อบต.)
ควำมปลอดภัยตลอดเวลำที่อยู่
ในบริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
20,000
วัสดุ ครุภัณฑ์ สำมำรถใช้งำน
(อบต.)
ด้ำนกำรศึกษำได้ตำมปกติ
-

เด็กเล็กมีสนำมเด็กเล่นที่
ปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด+
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
สำนักปลัด+
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
สำนักปลัด+
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
สำนักปลัด+
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
สำนักปลัด
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กลยุทธ์ที่ 3.2 : จัดสรรงบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
100 %ของจำนวนเด็ก
ศูนย์ฯ

งบประมาณและ
แหล่งที่มา
78,000
30,600
3,600
3,600
5,400
7,740

๑ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ
- เงินค่ำอำหำรกลำงวัน
- เงินค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
- ค่ำหนังสือเรียน
- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
2 โครงกำรจัดซื้อตู้เก็บของสำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนกกก้ำนเหลือง

เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้ำงควำม
พร้อมทำงด้ำนร่ำงกำย
และสติปัญญำให้กับเด็กเล็ก

เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงำม

4 หลัง

14,000
(อบต.)

3 โครงกำรจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้ำอี้สำหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก

เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
ปฏิบัติงำนของครู

2 ชุด

-

4 โครงกำรจัดซื้อวัสดุ,สื่อและของใช้ที่จำเป็น
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำภำยใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

2 แห่ง

50,000
(อบต.)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เด็กเล็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์- สำนักปลัด+
จิตใจ สังคมและสติปัญญำอย่ำง ศูนย์พัฒนำเด็ก
เต็มตำมศักยภำพและเหมำะสม เล็ก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตำมวัย

(เงินอุดหนุน)

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเป็น สำนักปลัด
ระเบียบ เรียบร้อย สวยงำม
ครูสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำน
กำรศึกษำได้อย่ำงเต็มที่

สำนักปลัด

ศูนย์เด็กเล็กมีวัสดุ อุปกรณ์
พร้อมและเอื้อต่อกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรทุกด้ำน

สำนักปลัด
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กลยุทธ์ที่ 3.3 : จัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

2 โครงกำรติดตั้งอินเตอร์เน็ตภำยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อควำมเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำนและ 1 เครื่อง ต่อครู 1 คน
เพื่อใช้เป็นสื่อกำรศึกษำสำหรับเด็ก
วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำข้อมูล

1 แห่ง

งบประมาณและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งที่มา
22,000
งำนด้ำนกำรศึกษำมีควำม
(อบต.)
เรียบร้อยและเด็กสำมำรถ
เรียนรู้ผ่ำนสื่อเทคโนโลยี
เด็ก บุคลำกรและชุมชน มี
ควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
ข้อมูล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

งบประมาณและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งที่มา
20,000
เกิดควำมสัมพันธ์อันดีในสังคม
(อบต.)
เด็กมีสัมมำคำรวะและผู้สูงอำยุ
มีควำมภูมิใจในคุณค่ำของ
ตนเอง
1๐,000
ผู้ปกครอง บุคคลแวดล้อมเด็ก
(อบต.)
มีระเบียบวินัยในกำรใช้รถใช้
ถนนอย่ำงถูกต้องปลอดภัย
เด็กเล็กได้รับกำรอบรมเลี้ยงดู
อย่ำงถูกวิธีและมีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมวัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก+ชุมชน

สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงกำรวัฒนธรรมสำยใยชุมชน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงเด็ก
และผู้สูงอำยุ

2 โครงกำรรู้วินัย เด็กปลอดภัย ผู้ใหญ่เป็นสุข เพื่อปลูกจิตสำนึกควำมปลอดภัยทำงถนนและ
เสริมสร้ำงวินัยจรำจรให้กับเด็กและผู้ปกครอง

3 โครงกำรอบต.ห่วงใย ใส่ใจสุขภำพเด็กก่อน
วัยเรียน

สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
และหน่วยงำนสำธำรณสุขและ
ผู้ปกครองในกำรดูแลเด็กตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

ครอบครัวเด็กแรกเกิด-5
ปี

จรำจร+สำนัก
ปลัด
สำธำรณสุข+
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
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กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนเด็ก

สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงครู
และผู้ปกครอง

5 โครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก
และเด็กสำมำรถพึ่งพำตนเองให้พ้น
จำกภัยได้อย่ำงปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครอบครัวเด็กในศูนย์ฯ

๑ กิจกรรม

งบประมาณและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งที่มา
ครูรู้จักพื้นฐำนของเด็กแต่ละ
คนเพื่อกำรพัฒนำเด็กอย่ำง
เหมำะสม
๒,๐๐๐
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก
(อบต.)
และเด็กสำมำรถพึ่งพำตนเอง
ให้พ้นจำกภัยได้อย่ำง
ปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำธำรณสุข+
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
สำนักปลัด+
ป้องกันบรรเทำ
สำธำรณภัย

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
และแหล่งที่มา
ครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถพัฒนำ
ตนเองและผู้เรียน
สถำนศึกษำมีคุณภำพได้
มำตรฐำน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานด้านการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5.1 : พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงกำรนิเทศกำรสอนภำยใน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ครูนำผลไปพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจน
ประสำนสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
ผู้ร่วมงำน
2 โครงกำรจัดทำระบบประกันคุณภำพภำยใน เพื่อให้สถำนศึกษำมีคุณภำพได้
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตำมระบบวงจร มำตรฐำน
คุณภำพ PDCA
3 โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรและแผนกำรจัด เพื่อให้สถำนศึกษำมีแนวทำงในกำร
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
สำคัญ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง

ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

-

สถำนศึกษำมีแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
ครอบคลุมเนื้อหำตำมมำตรฐำน

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก+คณะ
กรรมกำรฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6.1 : ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กและชุมชนสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ในกำรดำเนินชีวิต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
80 % ของจำนวนเด็ก

งบประมาณและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งที่มา
เด็กและชุมชนสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงในกำรดำเนินชีวิต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

งบประมาณและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งที่มา
5,000
เกิดควำมสัมพันธ์อันดีในสังคม
(อบต.)
เด็กรู้จักภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
ผู้สูงอำยุมีควำมภูมิใจในคุณค่ำ
ของตนเอง
5,000
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
(อบต.)
รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด+
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 7.1 : ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นสำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

2 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมงำนประเพณีและ
วันสำคัญต่ำงๆ เช่น ลอยกระทง สงกรำนต์
เข้ำพรรษำ ผ้ำป่ำ กฐิน ฯ

เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
80 % ของจำนวนเด็ก

5 กิจกรรม

สำนักปลัด+
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
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บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่ ที่ 23/2559 ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2559 โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่ ในครำวกำรประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ว่ำที่ร้อยตรีสุธรรม ดงหลวง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ ผู้ที่นายกอบต.มอบหมาย กรรมการ
๓. นายศักดิ์ สาวิสัย
ผู้แทนประชาคมตาบล
กรรมการ
4. นำยวินัย อยู่ม่วง
ผู้แทนประชำคมตำบล
กรรมกำร
5. นำงยุภำ ศรีบุรินทร์
ผู้แทนกรรมกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
6. นำงสำวคำฟอง ยศสุธรรม ผู้แทนกรรมกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
7. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนยำง
กรรมกำร
8. นำงทิศำกร สุนทรำวิรัตน์ ผู้แทนสถำนศึกษำ
กรรมกำร
9. นำงอรอนงค์ สิมสวัสดิ์
ผู้แทนสถำนศึกษำ
กรรมกำร
10. นำงอำนวย เพลำกระโทก ผู้แทนสมำชิกสภำอบต.ท่ำลี่
กรรมกำร
๑1. นำงระยอง บรรดิษฐ์ภักดิ์ ผู้แทนสมำชิกสภำอบต.ท่ำลี่
กรรมกำร
๑๒. นายบรรพตน์ จันทร์โท
หัวหน้าสานักปลัด รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา กรรมการ
๑๓. นางปาริชา คนฉลาด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๔. นางอนงรักษ์ สอนพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๕. นางสาวณัฐรุจา ศรีกระทุม นักวิชาการศึกษา
กรรมการ/เลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
๒. ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
๓. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ/
หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้ บริหำรสถำนศึกษำ/ หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
สถำนศึกษำฯ คณะกรรมกำรพัฒนำกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น และประกำศผลกำร
ติดตำมและประเมินผลฯ ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร
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5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนาแผนการพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
กำรติดตำมและกำรประเมินผลงำนของแผน/งำน หรือโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆตำมแผนยุทธศำสตร์ฯ เป็น
กระบวนกำรตรวจสอบกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆของหน่วยงำนต่ำงๆเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อประเมิน
ว่ำ สำมำรถปฏิบัติงำนหรือโครงกำรให้อยู่ภำยใต้ระยะเวลำและงบประมำณที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเกิดผลสัมฤทธิ์
ทั้งในเชิงปริมำณและในเชิงคุณภำพหรือไม่ อย่ำงไร เพื่อที่จะนำผลที่ได้มำปรับปรุงกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ และ
เกิดประสิทธิผล ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่ ได้กำหนดขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
กำรศึกษำสี่ปี ไว้ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑
กำหนดขอบเขต พันธกิจ และผู้รับบริกำรของงำนหรือโครงกำรที่ต้องกำรวัดและติดตำมประเมินผลเพื่อใช้
เป็นจุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ของกำรทำงำนหรือโครงกำรว่ำ ต้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว จึงถือว่ำ
ประสบผลสำเร็จ
ขั้นตอนที่ ๒
หำลักษณะต่ำงๆของผลลัพธ์ที่ต้องกำรให้เกิดจำกกำรทำงำนหรือโครงกำรที่ต้องกำรว่ำผู้รับบริกำรพอใจหรือ
ได้รับประโยชน์อะไรจำกโครงกำร
ขั้นตอนที่ ๓
- กำหนดแหล่งข้อมูลหรือวิธีกำรที่จะเก็บข้อมูลหรือผลของกำรทำงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ให้ได้อย่ำงสม่ำเสมอ
- จัดทำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรว่ำ ต้องกำรข้อมูลอะไรบ้ำงสำหรับหำผลของกำรทำงำน
ตำมตัวชี้วัดแต่ละตัว และจะเก็บข้อมูลดังกล่ำวไว้ได้จำกวิธีกำรหรือแหล่งข้อมูลอะไร
- สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรที่ต้องกำรวัดว่ำ หน่วยงำนมีข้อมูลอะไรบ้ำง ควรต้องเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมอะไรบ้ำง
ขั้นตอนที่ ๔
สร้ำงเครื่องมือที่จะวัดผลกำรปฏิบัติงำน เช่น แบบสอบถำม โดยสำมำรถเก็บข้อมูลหรือวัดได้ทุกตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ ๕
วำงแผนเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดว่ำ ควรนำเสนอหรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดอย่ำงไร จึง
จะแสดงถึงควำมสำเร็จของกำรทำงำนและเป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำนให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่มได้
ขั้นตอนที่ ๖
นำเครื่องมือวัดที่ได้สร้ำงไปทดสอบควำมชัดเจน เที่ยงตรง แล้วนำกลับมำวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงเครื่องมือวัด
ให้มีควำมชัดเจนและเที่ยงตรงยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีกำรวัดให้เหมำะสมยิ่งขึ้นเพื่อควบคุมคุณภำพของกำรวัด
ขั้นตอนที่ ๗
วำงแผนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวัดผลกำรทำงำนว่ำจะให้ใคร จำนวนเท่ำใดเป็นผู้วัดผลกำรทำงำนของ
หน่วยงำน
ขั้นตอนที่ ๘
นำผลมำวิเครำะห์อย่ำงละเอียดโดยกำรเปรียบเทียบผลกำรวัดตำมตัวแปรแต่ละชนิดที่ต้องกำรวัด และ
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและมำตรฐำนที่กำหนดไว้
ขั้นตอนที่ ๙
รำยงำนผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

43
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
กลยุทธ์กำรดำเนินงำนได้กำหนดประเด็นกำรประเมินไว้ ๒ ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นกำรประเมินผล
กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
ตัวชี้วัด KPIs
- ร้อยละของจำนวนแผนงำน/โครงกำรที่นำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง
เป้ำหมำย
- ร้อยละ 80
วิธีกำรประเมินผล
- ตรวจสอบจำกข้อบัญญัติประจำปีงบประมำณ 2561-2565
2. ประเด็นกำรประเมินผล
ควำมพึงพอใจของเด็ก เยำวชนและประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ตัวชี้วัด KPIs
- ร้อยละของเด็ก เยำวชน และประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
เป้ำหมำย
- ร้อยละ 80
วิธีกำรประเมินผล
- สำรวจข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของเด็ก เยำวชน และประชำชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม
5.3 ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการนาแผนการพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
กำรติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ ปีละ 2 ครั้ง ภำยใน
เดือนมิถุนำยน และ เดือนธันวำคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน

(ภำคผนวก)

แบบรายงานติดตามประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปปฏิบัติ
งวดที่ 1 ตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562
งวดที่ 2 เมษำยน 2562– กันยำยน 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ที่

ยุทธศำสตร์

จำนวนโครงกำร
ดำเนินกำร
ตำมแผน
ร้อยละ
แล้วเสร็จ

งบประมำณ
ตำมแผน

จำนวนเงินงบประมำณ
งบประมำณที่
เบิกจ่ำย
ดำเนินกำรจริง

ร้อยละ

จำนวนโครงกำรที่
แล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำในแผน

หมำยเหตุ

1 กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกร
2 กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3 กำรส่งเสริมปัจจัยในกำรจัดกำรศึกษำ
4 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม
5 กำรส่งเสริมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำ
6 กำรส่งเสริมหลักปรัชญำของเศรษกิจพอเพียง
7 กำรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
รวม 7 ยุทธศำสตร์
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผู้รำยงำน
ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ
(
)
(
)
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