
ก 

 

  
แผนพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา  
((พ.ศ.25พ.ศ.256611––2525665)5)  

  
  
  
  

ของของ  
  
  
  
  
  
  

ศนูยพ์ัฒนาเดก็เล็กบ้านศนูยพ์ัฒนาเดก็เล็กบ้านควนไม้แดงควนไม้แดง  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราชอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช  



ข 

 

สารบัญสารบัญ  
  

  หน้า 
บทที่ 1 
 

บทน า 1 

บทที่ 2 
 

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 12 

บทที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 16 

บทที่ 4 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 17 

บทที่ 5 
 

การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 34 

ภาคผนวก   
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565)  
 - ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 
 

บทที่ 1บทที่ 1  
บทน า 

  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๔ มีความรับผิดชอบภารกิจการด าเนินการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาแห่งแรกท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนองชุมชนด้านการ
จัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ขวบ อย่างทั่วถึงและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตามอ านาจหน้าที่ และ
เจตนารมณ์ของรัฐบาล ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ได้จัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลากว่า 20 
ปี ในระดับปฐมวัย เดิมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน  ปัจจุบันมีครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 4 คน  
เคยจัดท าแผนยุทธศาสตร์การศึกษามาแล้ว 1 ครั้ง ครั้งล่าสุดคือแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
2564) ซึ่งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวันที่  2  กันยายน  2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ควนไม้แดง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น   
 1.1 กล่าวสรุปโดยย่อเกี่ยวกับท่ีมาของ “วิสัยทัศน์”     
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีนโยบายจากผู้บริหาร
ในการจัดการศึกษาที่ต้องการจะส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยใน พ้ืนที่ ให้มีความพร้อมทั้ งสี่ ด้ าน  
คือ ด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน สังคม วัฒนธรรม 
ตามความเป็นอยู่จริงของเด็ก  โดยผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นส่วนเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆให้แก่เด็ก ทั้งจะต้องเปิด
โอกาสให้เด็กได้พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม  โดยผ่านการเล่นเป็นการพัฒนาตามธรรมชาติของเด็ก และผ่าน
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยมีผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ต่างๆ ในการเรียนรู้
ที่สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ซึ่งต้องได้รับการประสานความร่วมมือจาก
ครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษา  จากสภาพปัญหาและความต้องการในการประชุมผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้บทสรุปมาเป็นวิสัยทัศน์ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัย ทั้งภายนอกและภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ปรากฏว่าผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
หน่วยงานต้นสังกัด ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ท าให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง  
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน และสัมฤทธิผลเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัย เป็นที่ยอมรับของชุมชน ครูผู้ดูแลเด็กมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการ
ท างาน แม้ว่าจะขาดสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งครูมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอน ท าให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ต้องเร่งพัฒนาทั้งด้านภายในและภายนอกเพ่ือให้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก
เพ่ือไปสู่การพัฒนาขั้นอื่นๆต่อไป 
1.2 วิสัยทัศน์ 

  มุ่งเน้นพัฒนาการผ่านกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรมส านึกความเป็นไทย ก้าวทันโลกอาเซียน 
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1.3 มาตรฐานของสถานศึกษา 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒ ๕ ๖ ๑  (National Standard for Early Childhood Care, Development and Education Thailand 
๒๐๑๘) เป็นมาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษา และการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดูแลเด็กช่วงอายุตั้งแต่  ถึง 5 ปี  

มาตรฐานสถานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่  
• มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ  
• มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  
• มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย  

สาระของมาตรฐานการศึกษาแต่ละด้าน มีดังนี้ 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๑.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
๑.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
๑.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
๑.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

มาตรฐานด้านที่ ๒ คร/ูผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ 2 ปี  

3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี – อายุ 5 ปี  
๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
 
 
 



๓ 

 
1.4 หลักสูตรของสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงใช้หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง(ส าหรับเด็ก
อายุ 2 ปี) และหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง(ส าหรับเด็กอายุ3-5 ปี) โดยมีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสภาพบริบททางวัฒนธรรม วิถีชีวิต สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย โดยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับกาพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตาม
วัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็น
ไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ส าหรับเด็ก
อายุ 2 ปี ดังนี้ 

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย 
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
๒. ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 

๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
1. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 

๓. พัฒนาการด้านสังคม 
1. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
2. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

๔. พัฒนาการด้านสติปญญา 
1. สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 

๕. สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ส าหรับเด็ก
อายุ ๓ - 5 ปี ดังนี้ 

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย 
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
๒. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สัมพันธ์กัน 
๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

1. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
2.ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

๓. พัฒนาการด้านสังคม 
1. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
3. อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา 

1. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
2. มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
3. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
4. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม

กับวัย  

1.5 พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน 
4. ชุมชนผู้ปกครององค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. จัดประสบการณ์ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
1.6 เป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPLs) 

ข้อมูลปจัจบุัน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย  
(Targets) 

ปี61-
64 

ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 ปี65 

1. พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาเด็ก
ปฐมวัยให้มี
ศักยภาพ 
เหมาะสมตามวัย 
 

อัตราการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพโดย
องค์รวมของเด็ก
เล็กทุกคน 
 

80% 95% 95% 98% 100% 100% 100% 

2. ปลูกฝังให้เด็ก
ปฐมวัยเป็นเด็กที่
มีคุณภาพคู่
คุณธรรม รักการ
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

อัตราส่วนของเด็ก
เล็กที่มีคุณภาพคู่
คุณธรรม รักการ
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

80% 95% 95% 96% 100% 100% 100% 

3. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
บริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม
และความ
ปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม 
 

อัตราส่วนของการ
พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 

80% 95% 95% 96% 100% 100% 100% 

4.บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
และผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริม
การศึกษาอย่างมี
ศักยภาพ 
 

1.อัตราการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา 
2.ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษา
อย่างมีศักยภาพ 
 

80% 95% 95% 98% 100% 100% 100% 

5.ครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

อัตราการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็ก
เล็กจากครอบครัว
และชุมชน 

80% 95% 95% 98% 100% 100% 100% 



๖ 

 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 

 1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพโดยองค์รวมของเด็กเล็กทุกคนอัตราการพัฒนา  
 อย่างมีคุณภาพโดยองค์รวมของเด็กเล็กทุกคน  
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 

 จ านวนผู้เรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา ภาษาและการ  
 สื่อสาร อารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี  
 

3. หน่วยวัด : 
 

 คน  
   
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :   
 

 80 เปอร์เซ็นต์  
   
 

5. วิธีการค านวณ :  
 

 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาการด้านต่างๆ/จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
   
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 

 จ านวนผู้เรียนที่มีพัฒนาการครบทุกด้าน  28 คน : จ านวนผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 35 คน  
 คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์  
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
 

 ข้อมูลผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2561-2565  
   
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
 

 ทุก 1 ปี  
   
  

 
 
 
 
 

 



๗ 

 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 

 1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กเล็กที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม รักการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 

 จ านวนผู้เรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รับการปลูกฝังให้เป็นเด็กท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม   
 และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

3. หน่วยวัด : 
 

 คน  
   
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :   
 

 80 เปอร์เซ็นต์  
   
 

5. วิธีการค านวณ :  
 

 จ านวนผู้เรียนทั้งหมดท่ีได้รับการปลูกฝังให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม/จ านวนนักเรียนทั้งหมด  
   
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 

 จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จ านวน  28 คน:จ านวนผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก 35คน   
 คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์  
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
 

 ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2561-2565  
   
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
 

 ทุก 1 ปี  
   
  

 
 
 
 
 

 



๘ 

 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 

 1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนา  
   
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กตามแผนพัฒนาการศึกษา  
   
 

3. หน่วยวัด : 
 

 โครงการ  
   
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :   
 

 80 เปอร์เซ็นต์  
   
 

5. วิธีการค านวณ :  
 

 จ านวนโครงการที่พัฒนาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 3 โครงการ   
 ด าเนินการจ านวน 3 โครงการ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2561-2565  
   
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
 

 ทุก 1 ปี  
   
  

 
 
 
 
 

 



๙ 

 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

 

 1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา  
   
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 

 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงที่ได้รับการพัฒนา  
   
 

3. หน่วยวัด : 
 

 คน  
   
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :   
 

 80 เปอร์เซ็นต์  
   
 

5. วิธีการค านวณ :  
 

 จ านวนบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 คน ได้รับการฝึกอบรมจ านวน 3 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
   
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2561-2565  
   
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
 

 ทุก 1 ปี  
   
  

 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

 

 1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีศักยภาพ  
   
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 

 ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีศักยภาพตามเป้าหมายของโครงการ  
   
 

3. หน่วยวัด : 
 

 คน  
   
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :   
 

 80 เปอร์เซ็นต์  
   
 

5. วิธีการค านวณ :  
 

 จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีศักยภาพตามเป้าหมายของโครงการ   
 คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 

 ข้อมูลเป้าหมายจากผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี พ.ศ. 2561-2565  
   
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2561-2565  
   
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
 

 ทุก 1 ปี  
   
  

 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 
 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

 

 1. ตัวชี้วัด : ร้อยละครอบครัวและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเล็ก  
   
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 

 ครอบครัวของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเล็ก  
   
 

3. หน่วยวัด : 
 

 คน  
   
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :   
 

 80 เปอร์เซ็นต์  
   
 

5. วิธีการค านวณ :  
 

 จ านวนครอบครัวและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ   
   
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2561-2565  
   
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
 

 ทุก 1 ปี  
   
  

 
 
 
 
 

 



๑๒ 

 

บทที่ 2บทที่ 2  
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนท่ีผ่านมา 

  
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหงส์มีการก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาว่า“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง มุ่งเน้นให้เด็กมี
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญาผ่านการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทที่ดีงามตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รู้จักอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น”และได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง มีด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดี 
1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ควนไม้แดง 
 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัยให้
มีศักยภาพ เหมาะสม
ตามวัย 

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ 95% 100% 100% 

2.โครงการจัดหา
อาหารเสริม (นม) 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัยให้
มีศักยภาพ เหมาะสม
ตามวัย 

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ 

95% 100% 100% 

3.โครงการงาน
โภชนาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัยให้
มีศักยภาพ เหมาะสม
ตามวัย 

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ 

95% 100% 100% 

  1.2 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการหนูน้อยรัก
การอ่าน 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัยให้
มีศักยภาพ เหมาะสม
ตามวัย 

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ 

95% 100% 100% 

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัยให้
มีศักยภาพ เหมาะสม
ตามวัย 

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ 

95% 100% 100% 



๑๓ 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1  กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.โครงการวันไหวค้ร ู ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย

เป็นเด็กท่ีมีคณุภาพคู่
คุณธรรม รักการเรยีนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กเล็กมีคณุภาพ
คู่คุณธรรม รักการ
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น 

95% 100% 100% 

2.โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย
เป็นเด็กท่ีมีคณุภาพคู่
คุณธรรม รักการเรยีนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กเล็กมีคณุภาพ
คู่คุณธรรม รักการ
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น 

95% 100% 100% 

3.โครงการหนูน้อยเข้า
วัด 

ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย
เป็นเด็กท่ีมีคณุภาพคู่
คุณธรรม รักการเรยีนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กเล็กท่ีคุณภาพ
คู่คุณธรรม รักการ
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น 

95% 100% 100% 

2.2  กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตส านึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.โครงการวันส าคัญ
ของชาติ 

ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย
เป็นเด็กท่ีมีคณุภาพคู่
คุณธรรม รักการเรยีนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กเล็กมีคณุภาพ
คู่คุณธรรม รักการ
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น 

95% 100% 100% 

2.โครงการวันส าคัญ
ทางศาสนา 

ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย
เป็นเด็กท่ีมีคณุภาพคู่
คุณธรรม รักการเรยีนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กเล็กมีคณุภาพ
คู่คุณธรรม รักการ
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น 

95% 100% 100% 

2.3  กลยุทธ์การเสริมประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.โครงการเรียนรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย
เป็นเด็กท่ีมีคณุภาพคู่
คุณธรรม รักการเรยีนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กเล็กท่ีคุณภาพ
คู่คุณธรรม รักการ
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น 

95% 100% 100% 

 



๑๔ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย และเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นควน
ไม้แดง 

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค ์

บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลย ี

95% 100% 100% 

2. โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุ อุบัตภิัยและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค ์

บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลย ี

95% 100% 100% 

3.3 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภณัฑ์การศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน
รายหัว)  

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค ์

บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลย ี

95% 100% 100% 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการพัฒนา
บุคลากรของศูนย ์
 

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค ์

บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลย ี

95% 100% 100% 

2.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค ์

บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลย ี

95% 100% 100% 

3.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานของครู 
ผู้ดูแลเด็ก 
 

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค ์

บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลย ี

95% 100% 100% 



๑๕ 

 
4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค ์

บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลย ี

95% 100% 100% 

2.โครงการวิจัยในช้ัน
เรียน 

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค ์

บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลย ี

95% 100% 100% 

3.โครงการการผลติสื่อ
การเรยีนรู ้
 

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค ์

บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลย ี

95% 100% 100% 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการปฐมนเิทศ
และประชุมผู้ปกครอง 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย
ให้มีศักยภาพ 
เหมาะสมตามวัย 

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ 

95% 100% 100% 

2.โครงการเยีย่มบ้าน
เด็ก 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย
ให้มีศักยภาพ 
เหมาะสมตามวัย 

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ 

95% 100% 100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

บทที่ 3บทที่ 3  
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน
ไม้แดง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ให้มีพัฒนาการที่ดี 

1.1 การส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายที่
แข็งแรงได้รับสารอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ 
1.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.2การส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตส านึกรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.3 การเสริมประสบการณ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้เป็น 
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 

3.1 การพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.2 การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู่ 
3.3 การพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา
วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรและส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา 

4.1 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
4.2 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 

5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

5.1 การพัฒนาการจัดกิจกรรมทีส่ร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 

 



๑๗ 

 

        บทที่ 4บทที่ 4  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีโครงการ/กิจกรรม 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
 

4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการที่ดี 

            

1.1 กลยุทธ์การ
ส่งเสริมผูเ้รียนมี
สุขภาพกายที่แข็งแรง
ได้รับสารอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ 

3 551,000 5 557,000 5 557,000 5 557,000 5 557,000 23 2,779,000 

1.2 กลยุทธ์การ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปญัญา 

2 10,000 4 20,000 4 20,000 5 25,000 5 25,000 20 100,000 

รวม 5 561,000 9 577,000 9 577,000 10 582,000 10 582,000 53 2,879,000 



๑๘ 

 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

            

2.1กลยุทธ์การส่งเสริม
ผู้เรยีนให้มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

2 8,000 3 8,000 3 8,000 3 8,000 3 8,000 14 40,000 

2.2กลยุทธ์การส่งเสริม
ผู้เรยีนให้มีจิตส านึกรัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

2 10,000 2 10,000 2 10,000 2 10,000 2 10,000 10 50,000 

2.3 กลยุทธ์การเสรมิ
ประสบการณ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 1,000 2 6,000 2 6,000 2 6,000 2 6,000 9 25,000 

รวม 5 19,000 7 24,000 7 24,000 7 24,000 7 24,000 33 115,000 

 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้เป็น
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 

            

3.1 กลยุทธ์การ
พัฒนาอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม ปลอดภัย 
และเอื้อต่อการเรยีนรู ้

3 305,000 3 505,000 4 765,000 3 305,000 3 255,000 16 2,135,000 

3.2 กลยุทธ์การ
พัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
สภาพแวดล้อมให้เป็น
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู ่

1 5,000 1 5,000 1 5,000 2 10,000 2 10,000 7 35,000 

3.3 กลยุทธ์การ
พัฒนาอาคารสถานท่ี 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภณัฑ ์

4 138,000 5 152,500 1 120,000 4 139,000 4 138,000 18 677,500 

รวม 8 448,000 9 654,500 6 890,000 9 454,000 9 403,000 41 2,847,500 

 
 



๒๐ 

 

ยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากร
และส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 

            

4.1 กลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

3 50,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000 15 250,000 

4.2 กลยุทธ์การ
ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา 

3 15,000 7 61,000 7 72,000 7 72,000 7 72,000 31 292,000 

รวม 6 65,000 10 111,000 10 122,000 10 122,000 10 122,000 46 542,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

   

 

       

 

5.1 กลยุทธ์การ
พัฒนาการจัด
กิจกรรมท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

2 15,000 3 20,000 3 20,000 3 20,000 3 20,000 14 95,000 

รวม 2 15,000 3 20,000 3 20,000 3 20,000 3 20,000 14 95,000 

รวมท้ังสิ้น 26 1,108,000 38 1,384,500 35 1,633,000 39 1,202,000 39 1,151,000 177 6,478,500 



๒๑ 

 

4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ด ี

1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการ
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ควนไม้แดง 
 

1.เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ถูก
หลักโภชนาการ 
2.เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

364,000 364,000 364,000 364,000 364,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง ได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ถูกหลัก
โภชนาการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

2 โครงการ
จัดหาอาหาร
เสรมิ (นม) 

1.เพื่อให้เด็ก
ได้รับสารอาหาร
ที่ครบถ้วน 
2.เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็ง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

182,000 
 

182,000 
 

182,000 
 

182,000 
 

182,000 
 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับสารอาหาร
จากอาหารเสรมิ(นม)ท่ี
ครบถ้วนท าให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดงและ 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหงส ์

3 โครงการ
ส่งเสริมการ
บริโภคอาหาร
เสรมิไอโอดีน 
 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารไอโอดีนท่ี
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของร่างกาย 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

- 3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดงทุก
คนได้รบัอาหารเสริม
ไอโอดีนครบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 
 

 



๒๒ 

 

1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ด ี
1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการเสรมิธาตุ
เหล็กในเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กได้รับธาตุ
เหล็กที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ร่างกาย 
 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

- 3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง
ได้รับธาตุเหล็กครบทุก
คน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

5 โครงการงาน
โภชนาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการทีด่ ี
 
 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดงทุก
คนมีพัฒนาการที่ด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 

1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ด ี
1.2 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเฝ้าระวัง
และส่งเสรมิทันต
สุขภาพ 

เพื่อฟันสวย ยิ้มใส
ของเด็ก 
มีสุขภาพปากและ
ฟันที่แข็งแรง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กทุกคนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ควนไม้แดงมสีุขภาพ
ปากและฟันท่ีด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

2. โครงการหนูน้อยมือ
สะอาด 

เพื่อสร้างนิสยัที่
ส่งเสริมสุขอนามัยที่
ด ี

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กปฐมวัยมีสุขอนามยั
ที่ด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 



๒๓ 

 

1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ด ี
1.2 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

3. โครงการหนูน้อยรัก
การอ่าน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาท้ัง
ภาษาไทยและ
อังกฤษในเด็กปฐมวัย 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กมีทักษะดา้นภาษา
เพิ่มมากข้ึน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

1 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 
2.เพื่อส่งเสรมิการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านสังคมและ
สติปัญญาที่ด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

5 โครงการหนูน้อย
ทักทายอาเซียน 

เพื่อการเรยีนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง 

- - - 5,000 5,000 เด็กมีทักษะดา้นภาษา
เพิ่มมากข้ึน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.1  กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการวันไหว้คร ู 1.เพื่อให้เด็กไดร้่วม
กิจกรรม 
2.เด็กไดร้ะลึกถึง
พระคุณของคร ู

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กได้ร่วมกิจกรรมและ
รู้ถึงพระคุณของคร ู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 
 
 



๒๔ 

 

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.1  กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1.เพื่อให้เด็กไดร้่วม
กิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆตามประเพณ ี
2.ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดการศึกษาให้กับเด็ก 

เด็ก ครู ผู้ปกครองทุก
คนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.เด็กไดร้่วมกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ 
2.จัดการศึกษาโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

3 โครงการหนูน้อยเข้าวัด เพื่อเด็กได้รู้จักการเข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาและหน้าที่ของ
ชาวพุทธ 

เด็ก ครู ผู้ปกครอง 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 เด็ก ครู ผู้ปกครองร่วม
ท ากิจกรรมทางศาสนา
ร่วมกัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2  กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตส านึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 

ที ่
โครงการ / 
กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการวันส าคัญ
ของชาติ 

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญของชาต ิ

เด็ก ครู ผู้ปกครอง 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กได้ร่วมกิจกรรมและ
เรียนรู้วันส าคญัของชาติ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

2 โครงการวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เด็ก ครู ผู้ปกครอง 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กได้ร่วมกิจกรรมและ
เรียนรู้วันส าคญัทางศาสนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 
 
 
 
 

 



๒๕ 

 

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3  กลยุทธ์การเสริมประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กได้รู้จักภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็ก ครู ผู้ปกครอง 
 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็กได้เรยีนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

2 โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรยีนรู ้

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

เด็ก ครู ผู้ปกครอง 
 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กได้รับประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการ
ปรับปรุงต่อ
เติมและ
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควน
ไม้แดง 

เพื่อให้สภาพแวดล้อม
ของศูนย์ปลอดภัย 
สวยงาม แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ควนไม้แดงมีความ
ปลอดภัย สวยงาม 
แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 
 
 



๒๖ 

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการจดัซื้อ
เครื่องเล่น
สนาม 

เพื่อเสรมิสร้างทักษะ
ทางกายและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

- 300,000 300,000 - - นักเรียนได้เสริมสรา้ง
ทักษะทางกายและ
สังคม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดงและ 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหงส ์

3 โครงการ
ป้องกัน
อุบัติเหตุ 
อุบัติภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

1.เพื่อป้องกันอุบัติเหต-ุ
อุบัติภัยที่อาจเกดิขึ้นกับ
นักเรียน 
2.เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจและความ
ไว้วางใจให้แกผู้ปกครอง
ที่มีต่อครูและศูนย ์

เด็กและครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ควนไม้แดง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนและบุคลากร
ทุกคนได้รับความ
คุ้มครองป้องกันและ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
อุบัติภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดงและ 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหงส ์

4 จัดซื้อกล้อง
วงจรปิด 

เพื่อเป็นการสร้างความ
มั่นใจและความไว้วางใจ
ให้แกผู้ปกครองที่มีต่อ
ครูและศูนย ์

ติดตั้งกล้องพัฒนา
เด็กเล็กบ้านควน
ไม้แดง 

100,000 - - 100,000 - นักเรียนและบุคลากร
ทุกคนได้รับความ
คุ้มครองป้องกันและ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
อุบัติภัย 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส ์

5 โครงการ
ก่อสร้างห้องน้ า 

เพ่ือพัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม 

ก่อสร้างห้องน้ า - - 260,000 - - อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมมี
ความเหมาะสม 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส ์

 

 



๒๗ 

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจดั
สภาพแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริม
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในการป้องกัน
โรคของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสร้างสุขภาวะ
ให้แก่เด็กเล็กทุกคน 
 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดงมสีุข
ภาวะที่ด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

2 จัดซื้อเครื่องกรองน้ า เพื่อสร้างสุขภาวะ
ให้แก่เด็กเล็กทุกคน 
 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง 

5,000 - - - - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดงมสีุข
ภาวะที่ด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

3 โครงการหนูน้อย
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกฝังวินัย ให้
เด็กรู้จักคดัแยกและ
จัดการขยะของ
ตนเอง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง 

- - - 5,000 5,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดงมสีุข
ภาวะที่ด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจดัหาวัสดุ/
ครุภณัฑ์การศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว)  

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่
เพียงพอ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ควนไม้แดง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

2 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 
2บาน 

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่
เพียงพอ
เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

ตู้เหล็กแบบ 
2บาน ปีละ 1 ตู ้

5,500 5,500 - 6,000 6,000 มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส ์

3 จัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก 

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่
เพียงพอ
เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

ตู้บานเลื่อนกระจก ปลีะ 
1 ตู ้

5,500 5,500 - 6,000 6,000 มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส ์

4 จัดซื้อตู้เย็น เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่
เพียงพอ
เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

ตู้เย็น 1 ตู ้ 7,000 - - - - มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอตอ่การใช้งาน 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส ์

 
 
 
 

 



๒๙ 

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 จัดซื้อพัดลมแขวน
ผนัง 

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่
เพียงพอ
เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

พัดลมแขวนผนัง 4 ตัว - 6,000 - - - มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส ์

6 จัดซื้อบอร์ดปดิ
ประกาศตู้กระจก 

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่
เพียงพอ
เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

บอร์ดปิดประกาศตู้
กระจก 1 ตู ้

- 5,500 - - 6,000 มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส ์

7 จัดซื้อโตะ๊ท างาน
พร้อมเก้าอี ้

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่
เพียงพอ
เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้
1 ชุด 

- - - 7,000 - มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส ์

 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนา
บุคลากรของ
ศูนย์ 
 

เพื่อให้ครูได้พัฒนา
ศักยภาพให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียน
รู้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.บุคลากรได้รับความรู้
จากการอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงาน 
2.ศูนย์มีการพัฒนาไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดงและ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบหงส ์

2 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การเรยีนการ
สอน 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรูต้ามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล 
2.เพื่อศึกษาวิธีการ
จัดการเรียนการสอน
ใหม่ๆ 

บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ครูผูดู้และเด็กได้รับการ
พัฒนาจัดการเรียนการ
สอนใหม่ๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

3 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงาน
ของครู ผู้ดูแล
เด็ก 
 

1.เพื่อให้ครมูีการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้
การท างานมี
ประสิทธิภาพที่สูงข้ึน 
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ครูผูดู้แลเด็ก ให้
สามารถน าความรู้มา
ต่อยอดเพื่อพัฒนา
เด็กต่อไป 

บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 1.ครผูู้ดุแลเด็กมี
ศักยภาพ 
2.ครผูู้ดูและเด็กมีความ
กระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 
3.เด็กมีศักยภาพ อัน
เนื่องจากการพัฒนาของ
ครูผูดู้แลเด็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดงและ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบหงส ์

 



๓๑ 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 
4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อให้สถานศึกษา
(ศพด.)มีระบบการ
ประกันคณุภาพทั้ง
ภายในและภายนอก 

บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่าน
การรับรองการประกัน
คุณภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

2 โครงการวิจัยใน
ช้ันเรียน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมของเด็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

5,000 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กคนท่ีมีปัญหาทางด้าน
พฤติกรรมจะได้รับการ
แก้ไขท่ีถูกต้อง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

3 โครงการการ
ผลิตสื่อการ
เรียนรู ้
 

1 เพื่อให้การผลิต
สื่อการเรียนรูไ้ด้
มาตรฐาน 
2 ครูรูจ้ักการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
เด็ก 

บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ครูทุกคนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
ผลิตสื่อได้เหมาะสมกับ
การเรยีนการสอนและ
สามารถใช้เทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

4 โครงการจดัซื้อ
หนังสือเรียน 

1. เพื่อรองรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
2.เพื่อจัดซื้อหนังสือ
เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย3–5 ป ี

จัดซื้อหนังสือเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย3–5 ป ี

- 8,000 10,000 10,000 10,000 เด็กปฐมวัย3–5 ป ีได้รับ
การพัฒนาคุณภาพอย่าง
เหมาะสมและทั่วถึง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 

 



๓๒ 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 
4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการ
สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การ
เรียน 

1. เพื่อรองรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
2.เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
3–5 ป ี

สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3–5 ปี 

- 8,000 10,000 10,000 10,000 เด็กปฐมวัย3–5 ปี 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพอย่างเหมาะสม
และทั่วถึง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

6 โครงการ
สนับสนุนค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน  

1. เพื่อรองรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
2.เพื่อสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรยีน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 3 – 
5 ป ี

สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 3 – 5 ปี 

- 12,000 15,000 15,000 15,000 เด็กปฐมวัย3–5 ปี 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพอย่างเหมาะสม
และทั่วถึง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

7 โครงการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

1. เพื่อรองรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
2.เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย3–5 ป ี

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั3–5 ป ี

- 18,000 22,000 22,000 22,000 เด็กปฐมวัย3–5 ปี 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพอย่างเหมาะสม
และทั่วถึง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 
 
 



๓๓ 

 

 5)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการ
ปฐมนิเทศและ
ประชุม
ผู้ปกครอง 

เพื่อเป็นการท าความ
รู้จักและสรา้งความ
เข้าใจอันดีแก่
ผู้ปกครอง 
 

เด็ก ครู ผู้ปกครอง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
ครูและผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

2 โครงการเยี่ยม
บ้านเด็ก 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านควน
ไม้แดงกับผู้ปกครอง 
 

เด็ก ครู ผู้ปกครอง 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดงทุกคนได้รบั
การเยี่ยมบ้านเกดิความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

3 โครงการ
ประชาสมัพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้รับความรู้
ข่าวสารของศูนย์เด็ก 

ครู ผู้ปกครอง และ
บุคคลภายนอก 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ศูนย์ฯ มีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับแก่ชุมชนและผู้ปกครอง 
2. ผู้ปกครองมีทัศนคติต่อ
ศูนย์ฯ และครูให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมตา่ง ๆ ของศูนย์ฯ  
3. ศูนย์ฯ ครู และผู้ปกครองมี
ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดี
ต่อกัน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 

 

 



๓๔ 
 

บทที่ 5บทที่ 5  
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

 
5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ลงวันที่        กันยายน 2562  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในคราวประชุมครั้งที่       / 2562  เมื่อวันที่     
กันยายน 2562  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 

 

๑.  นายเชี่ยว   ค าแหง ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
๒.  นางปรีดา   อักษร ต าแหน่ง กรรมการ 
๓.  นางสมจินต์   มั่งมี ต าแหน่ง กรรมการ 
๔.  นางสาวสุรีย์รัตน์ ศิริกุล ต าแหน่ง กรรมการ 
๕.  นายสุชาติ รัตนรักษ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
๖.  นางอาภรณ์ รัตนบุรี ต าแหน่ง กรรมการ 
๗.  นางเพ็ญศรี สามารถ ต าแหน่ง กรรมการ 
๘.  นายกมล พรมสุข ต าแหน่ง กรรมการ 
๙.  นายวนรักษ์  รัตนรักษ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
๑๐.  นายสุทธิ  สุทธิพูน ต าแหน่ง กรรมการ 
๑๑.  นางจิตราภรณ์   เสริมแก้ว ต าแหน่ง กรรมการ 
๑๒.  นายปิยะ   แก้วคุ้มภัย ต าแหน่ง กรรมการ 
๑๓.  นางอนงค์  ค าเสน   ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 

 

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อหัวหน้าสถานศึกษา

เพ่ือให้หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
เริ่มต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ออกประกาศ

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯแล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นราย
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  ทั้งนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ 



๓๕ 
 

ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ  ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละ

สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทัน
ต่อการรายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อหัวหน้าสถานศึกษา เพ่ือให้
หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



๓๖ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาคผนวกภาคผนวก  
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