ก

แผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561–2565)

ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข

สารบัญ
บทที่ 1

บทนา

หน้า
1

บทที่ 2

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา

11

บทที่ 3

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

15

บทที่ 4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

16

บทที่ 5

การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

35

ภาคผนวก
- ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ

๑

บทที่ 1
บทนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล เป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๔ มีความรับผิดชอบภารกิจการดาเนินการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อให้เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนองชุมชนด้านการ
จัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ขวบ อย่างทั่วถึงและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตามอานาจหน้าที่ และ
เจตนารมณ์ของรัฐบาล ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาเกิดผลได้จัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 14 ปี
ในระดับปฐมวัย มีครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 3 คน เคยจัดทาแผนยุทธศาสตร์การศึกษามาแล้ว 1 ครั้ง ครั้งล่าสุด
คื อ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่ ง ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวัน ที่ 2 กัน ยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพั ฒ นา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผลจึงมีความจาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น
1.1 กล่าวสรุปโดยย่อเกี่ยวกับที่มาของ “วิสัยทัศน์”
จากการศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัย ทั้งภายนอกและภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเกิดผล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ปรากฏว่าผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหน่วยงานต้น
สังกัด ให้การสนับ สนุนเป็น อย่างดี ทาให้การบริหารศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรีย น และสัมฤทธิผลเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เหมาะสมตามวัย เป็นที่ยอมรับของชุมชน ครูผู้ดูแลเด็กมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทางาน แม้ว่าจะขาดสื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งครูมีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอน ทาให้ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กบ้านนา
เกิดผล อยู่ในเสถียรภาพ “เอื้อแต่อ่อน” ปัจจัยภายนอกยังไม่ค่อยเอื้อต่อการจัดการศึกษา และปัจจัยภายใน
เป็นอุปสรรค์เช่นกัน ท้าให้ต้องหาโอกาสที่จะพัฒนา ในโอกาสต่อไป
1.2 วิสัยทัศน์
“เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เติบโตอย่างมีคุณภาพ”
1.3 มาตรฐานของสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
(National Standard for Early Childhood Care, Development and Education Thailand ๒ ๐ ๑ ๘ )
เป็นมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษา และการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดูแลเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี
มาตรฐานสถานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่
• มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
• มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น
• มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย

๒
สาระของมาตรฐานการศึกษาแต่ละด้าน มีดังนี้
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
๑.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด
๑.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
๑.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
๑.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ
2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร
2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี
2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
สาหรับเด็ก อายุ 2 ปี
3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย
3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย
สาหรับเด็ก 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
1.4 หลักสูตรของสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผลใช้หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล(สาหรับเด็ก
อายุ 2 ปี) และหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล(สาหรับเด็กอายุ3 -5 ปี) โดยมีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสภาพบริบททางวัฒนธรรม วิถีชีวิต สังคม ชุมชน และ
ท้อ งถิ่น ของเด็ กปฐมวัย โดยมุ่ งพั ฒ นาเด็กทุ ก คนให้ ได้รับ กาพั ฒ นาด้านร่างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สั งคมและ
สติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตาม
วัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และสานึกความเป็น
ไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล กาหนดมาตรฐานคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์สาหรับเด็กอายุ 2 ปี ดังนี้
๑. พัฒนาการด้านร่างกาย

๓
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี
๒. ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน
๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
1. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
๓. พัฒนาการด้านสังคม
1. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
2. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๔. พัฒนาการด้านสติปญญา
1. สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย
๕. สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล กาหนดมาตรฐานคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์สาหรับเด็กอายุ ๓ - 5 ปี ดังนี้
๑. พัฒนาการด้านร่างกาย
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
๒. กล้ ามเนื้ อใหญ่ แ ละกล้ ามเนื้ อเล็ กแข็ งแรงใช้ ได้ อย่างคล่ องแคล่ ว และประสาน
สัมพันธ์กัน
๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
1. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
2.ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
๓. พัฒนาการด้านสังคม
1. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
3. อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข และปฏิ บั ติ ต นเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั งคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา
1. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
2. มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
3. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
4. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม
กับวัย
1.5 พันธกิจ
1) จัดกิจกรรมทางการศึกษาสนองความต้องการของเด็กเล็กและชุมชนอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ
2) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๑
3) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อพัฒนาการของเด็กจากความร่วมมือของชุมชน

๔
1.6 เป้าประสงค์
ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย
(Targets)

เป้าประสงค์
(Goal)

ตัวชี้วัด
(KPLs)

1. พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาเด็ก
ปฐมวัยให้มี
ศักยภาพ
เหมาะสมตามวัย
2. ปลูกฝังให้เด็ก
ปฐมวัยเป็นเด็กที่
มีคุณภาพคู่
คุณธรรม รักการ
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

อัตราการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพโดย
องค์รวมของเด็ก
เล็กทุกคน

80%

ปี6164
95%

อัตราส่วนของเด็ก
เล็กที่มีคุณภาพคู่
คุณธรรม รักการ
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

80%

3. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
บริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม
และความ
ปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม
4.บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
และผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริม
การศึกษาอย่างมี
ศักยภาพ
5.ครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็ก
เล็ก

อัตราส่วนของการ
พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย

ปี 61 ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี65

95%

98% 100% 100% 100%

95%

95%

96% 100% 100% 100%

80%

95%

95%

96% 100% 100% 100%

1.อัตราการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา
2.ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษา
อย่างมีศักยภาพ

80%

95%

95%

98% 100% 100% 100%

อัตราการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็ก
เล็กจากครอบครัว
และชุมชน

80%

95%

95%

98% 100% 100% 100%

๕

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพโดยองค์รวมของเด็กเล็กทุกคนอัตราการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพโดยองค์รวมของเด็กเล็กทุกคน
2. ขอบเขตความหมาย :
จานวนผู้เรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา ภาษาและการ
สื่อสาร อารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี
3. หน่วยวัด :
คน
4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :
80 เปอร์เซ็นต์
5. วิธีการคานวณ :
จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาการด้านต่างๆ/จานวนผู้เรียนทั้งหมด
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :
จานวนผู้เรียนที่มีพัฒนาการครบทุกด้าน 28 คน : จานวนผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 35 คน
คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :
ข้อมูลผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2561-2565
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :
ทุก 1 ปี

๖

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กเล็กที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม รักการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ขอบเขตความหมาย :
จานวนผู้เรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. หน่วยวัด :
คน
4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :
80 เปอร์เซ็นต์
5. วิธีการคานวณ :
จานวนผู้เรียนทั้งหมดที่ได้รับการปลูกฝังให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม/จานวนนักเรียนทั้งหมด
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :
จานวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จานวน 28 คน:จานวนผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก 35คน
คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :
ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2561-2565
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :
ทุก 1 ปี

๗

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนา
2. ขอบเขตความหมาย :
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กตามแผนพัฒนาการศึกษา
3. หน่วยวัด :
โครงการ
4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :
80 เปอร์เซ็นต์
5. วิธีการคานวณ :
จานวนโครงการทีพ่ ัฒนาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 3 โครงการ
ดาเนินการจานวน 3 โครงการ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :
ข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :
ข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2561-2565
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :
ทุก 1 ปี

๘

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
2. ขอบเขตความหมาย :
จานวนบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผลทีไ่ ด้รับการพัฒนา
3. หน่วยวัด :
คน
4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :
80 เปอร์เซ็นต์
5. วิธีการคานวณ :
จานวนบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก 3 คน ได้รับการฝึกอบรมจานวน 3 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :
ข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :
ข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2561-2565
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :
ทุก 1 ปี

๙

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีศักยภาพ
2. ขอบเขตความหมาย :
ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีศักยภาพตามเป้าหมายของโครงการ
3. หน่วยวัด :
คน
4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :
80 เปอร์เซ็นต์
5. วิธีการคานวณ :
จานวนผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีศักยภาพตามเป้าหมายของโครงการ
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :
ข้อมูลเป้าหมายจากผู้เรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปี พ.ศ. 2561-2565
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :
ข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2561-2565
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :
ทุก 1 ปี

๑๐

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละครอบครัวและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเล็ก
2. ขอบเขตความหมาย :
ครอบครัวของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผลและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเล็ก
3. หน่วยวัด :
คน
4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :
80 เปอร์เซ็นต์
5. วิธีการคานวณ :
จานวนครอบครัวและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :
ข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :
ข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2561-2565
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :
ทุก 1 ปี

๑๑

บทที่ 2

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหงส์ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาว่า“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผลจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบุคลากรวิชาชีพที่จะเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างรากฐานชีวิต
ให้ พัฒ นาความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ส มบู รณ์ ภ ายใต้ความร่วมมื อของชุมชน” และได้ก าหนดยุท ธศาสตร์ห ลั กไว้ 5
ยุทธศาสตร์
ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ กบ้ านนาเกิ ดผล มี ดาเนิ น การตามแผนพั ฒ นาการศึ กษา (พ.ศ.25612564) ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดี
1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
วัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม
1.โครงการอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเกิดผล
2.โครงการจัดหา
อาหารเสริม(นม)
3.โครงการงาน
โภชนาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัยให้
มีศักยภาพ เหมาะสม
ตามวัย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัยให้
มีศักยภาพ เหมาะสม
ตามวัย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัยให้
มีศักยภาพ เหมาะสม
ตามวัย

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ
เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ
เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย
ผลการ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินงาน

ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ

95%

100%

100%

95%

100%

100%

95%

100%

100%

1.2 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
วัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษในเด็ก
ปฐมวัย
2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย

ที่ตั้งไว้
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัยให้
มีศักยภาพ เหมาะสม
ตามวัย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัยให้
มีศักยภาพ เหมาะสม
ตามวัย

ผลการดาเนินงาน
เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ
เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย
ผลการ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ

95%

100%

100%

95%

100%

100%

๑๒
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม
1.โครงการวันไหว้ครู

2.โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.โครงการงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง

ผลการ
ดาเนินงาน
ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย เด็กเล็กมีคณ
ุ ภาพ
เป็นเด็กที่มีคณ
ุ ภาพคู่ คู่คุณธรรม รักการ
คุณธรรม รักการเรียนรู้ เรียนรูภ้ ูมิปญ
ั ญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย เด็กเล็กมีคณ
ุ ภาพ
เป็นเด็กที่มีคณ
ุ ภาพคู่ คู่คุณธรรม รักการ
คุณธรรม รักการเรียนรู้ เรียนรูภ้ ูมิปญ
ั ญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย เด็กเล็กที่คุณภาพ
เป็นเด็กที่มีคณ
ุ ภาพคู่ คู่คุณธรรม รักการ
คุณธรรม รักการเรียนรู้ เรียนรูภ้ ูมิปญ
ั ญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ

95%

100%

100%

95%

100%

100%

95%

100%

100%

2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม

ผลการ
ดาเนินงาน
1. โครงการวันสาคัญ ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย เด็กเล็กมีคณ
ุ ภาพ
ของชาติ
เป็นเด็กที่มีคณ
ุ ภาพคู่ คู่คุณธรรม รักการ
คุณธรรม รักการเรียนรู้ เรียนรูภ้ ูมิปญ
ั ญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
2. โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย เด็กเล็กมีคณ
ุ ภาพ
เฉลิมพระเกียรติ
เป็นเด็กที่มีคณ
ุ ภาพคู่ คู่คุณธรรม รักการ
คุณธรรม รักการเรียนรู้ เรียนรูภ้ ูมิปญ
ั ญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
3. โครงการส่งเสริม
ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย เด็กเล็กที่คุณภาพ
ศาสนา(พุทธ)และ
เป็นเด็กที่มีคณ
ุ ภาพคู่ คู่คุณธรรม รักการ
วัฒนธรรมไทย
คุณธรรม รักการเรียนรู้ เรียนรูภ้ ูมิปญ
ั ญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ที่ตงั้ ไว้

เป้าหมาย
ผลการ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ

95%

100%

100%

95%

100%

100%

95%

100%

100%

2.3 กลยุทธ์การเสริมประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม
1.โครงการเรียนรูภ้ ูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ผลการ
ดาเนินงาน
ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย เด็กเล็กที่คุณภาพ
เป็นเด็กที่มีคณ
ุ ภาพคู่ คู่คุณธรรม รักการ
คุณธรรม รักการเรียนรู้ เรียนรูภ้ ูมิปญ
ั ญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ที่ตั้งไว้

เป้าหมาย
ผลการ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินงาน
95%

100%

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ
100%

๑๓
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อ
การเรียนรู้
วัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

1.โครงการ 5 ส ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เกิดผล

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์
2.โครงการป้องกัน
พัฒนาบุคลากรครูใน
อุบัติเหตุ อุบัตภิ ัยและ ด้านการใช้เทคโนโลยี
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์

บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี

เป้าหมาย
ผลการ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ

95%

100%

100%

95%

100%

100%

3.3 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม
1.โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน
รายหัว)

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์

บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี

เป้าหมาย
ผลการ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินงาน
95%

100%

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ
100%

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม
1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรครู

ที่ตั้งไว้

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์
2.โครงการพัฒนา
พัฒนาบุคลากรครูใน
ตนเอง
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์
3.โครงการพัฒนาแฟ้ม พัฒนาบุคลากรครูใน
สะสม
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์

ผลการดาเนินงาน
บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี

เป้าหมาย
ผลการ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ

95%

100%

100%

95%

100%

100%

95%

100%

100%

๑๔
4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
วัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม

ที่ตั้งไว้

ผลการดาเนินงาน

1.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

พัฒนาบุคลากรครูใน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์
2.โครงการวิจัยในชั้น พัฒนาบุคลากรครูใน
เรียน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์
3.โครงการการผลิตสื่อ พัฒนาบุคลากรครูใน
การเรียนรู้
ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์

บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
บุคลากรครูทุกคน
มีการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี

เป้าหมาย
ผลการ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ

95%

100%

100%

95%

100%

100%

95%

100%

100%

5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
วัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม
1.โครงการปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครอง
2.โครงการประชุม
ผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง
3.โครงการเยีย่ มบ้าน
เด็ก

ที่ตั้งไว้
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย
ให้มีศักยภาพ
เหมาะสมตามวัย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย
ให้มีศักยภาพ
เหมาะสมตามวัย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย
ให้มีศักยภาพ
เหมาะสมตามวัย

ผลการดาเนินงาน
เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ
เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ
เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย
ผลการ
ที่ตั้งไว้
ดาเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ

95%

100%

100%

95%

100%

100%

95%

100%

100%

๑๕

บทที่ 3

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผลในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหงส์มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการที่ดี

กลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.1 การส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล
กายที่แข็งแรงได้รับสารอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ
1.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1การส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล
คุณธรรม จริยธรรม
2.2การส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสานึก
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.3 การเสริมประสบการณ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

3.1 การพัฒนาอาคารสถานที่และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและสภาพแวดล้อมให้เป็น
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
3.3 การพัฒนาอาคารสถานที่
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 4.1 การพัฒนาบุคลากรทาง
และส่งเสริมศักยภาพ
การศึกษา
การจัดการศึกษา
4.2 การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล

5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล

5.1 การพัฒนาการจัดกิจกรรมที่
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
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บทที่ 4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2561-2565 ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นนาเกิ ด ผล ในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหงส์ มี โ ครงการ/กิ จ กรรม
จาแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ดังนี้
4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1.
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการที่ดี
1.1 กลยุทธ์การ
ส่งเสริมผูเ้ รียนมี
สุขภาพกายที่แข็งแรง
ได้รับสารอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ
1.2 กลยุทธ์การ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปญ
ั ญา
รวม

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
รวม 5 ปี
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

3

435,000

5

441,000

5

441,000

5

441,000

5

441,000

23

2,199,000

2

10,000

4

20,000

4

20,000

6

22,000

6

22,000

22

94,000

5

445,000

9

461,000

9

461,000

11

463,000

11

463,000

45

2,293,000
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2.1กลยุทธ์การส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
2.2กลยุทธ์การส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีจิตสานึกรัก
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2.3 กลยุทธ์การเสริม
ประสบการณ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
รวม

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
รวม 5 ปี
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

3

12,000

6

27,000

6

27,000

6

27,000

6

27,000

27

120,000

3

7,000

3

7,000

4

8,000

4

8,000

4

8,000

18

38,000

1

1,000

2

6,000

3

8,000

3

8,000

3

8,000

12

31,000

7

20,000

11

40,000

13

43,000

13

43,000

13

43,000

57

189,000

18

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้เป็น
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
3.1 กลยุทธ์การ
พัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม ปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 กลยุทธ์การ
พัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
สภาพแวดล้อมให้เป็น
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
3.3 กลยุทธ์การ
พัฒนาอาคารสถานที่
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภณ
ั ฑ์
รวม

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
รวม 5 ปี
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

3

110,000

2

10,000

2

10,000

3

110,000

2

10,000

12

250,000

1

5,000

1

5,000

2

105,000

2

105,000

3

305,000

9

525,000

4

118,000

5

315,000

1

300,000

4

319,000

4

312,000

18

1,363,000

8

233,000

85

329,000

5

415,000

9

534,000

9

627,000

39

2,138,000

19

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
รวม 5 ปี
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรและ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
4.1 กลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
4.2 กลยุทธ์การ
ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา

3

85,000

5

120,000

5

120,000

5

120,000

5

120,000

23

565,000

3

15,000

7

61,000

7

61,000

7

61,000

7

61,000

31

259,000

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

6

100,000

12

181,000

12

181,000

12

181,000

12

181,000

54

824,000

5.1 กลยุทธ์การ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
ที่สร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน

3

25,000

4

30,000

4

30,000

4

30,000

4

30,000

19

145,000

รวม

3

25,000

4

30,000

4

30,000

4

30,000

4

30,000

19

145,000

รวมทั้งสิ้น

29

823,000

44

1,041,000

43

1,130,000

49

1,251,000

49

1,344,000

214

5,589,000

๒๐

4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดี
1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
โครงการ /
กิจกรรม
1 โครงการ
อาหาร
กลางวัน
สาหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
นาเกิดผล
ที่

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็ก
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ถูก
หลักโภชนาการ
2.เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง
2 โครงการ
1.เพื่อให้เด็ก
จัดหาอาหาร ได้รับสารอาหาร
เสริม (นม)
ที่ครบถ้วน
2.เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็ง
3 โครงการ
เพื่อให้เด็กได้รับ
ส่งเสริมการ สารไอโอดีนที่
บริโภคอาหาร เพียงพอต่อ
เสริมไอโอดีน ความต้องการ
ของร่างกาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

2561
300,000

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 130,000
บ้านนาเกิดผล

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

-

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2562
2563
2564
2565
300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผล ได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ถูกหลัก
โภชนาการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

130,000 130,000 130,000 130,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับสารอาหาร
จากอาหารเสริม(นม)ที่
ครบถ้วนทาให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์

3,000

3,000

3,000

3,000

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผลทุก
คนได้รบั อาหารเสริม
ไอโอดีนครบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

๒๑

1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดี
1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 โครงการเสริมธาตุ
เหล็กในเด็กปฐมวัย

เพื่อให้เด็กได้รับธาตุ
เหล็กที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ร่างกาย
เพื่อพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการที่ดี

5 โครงการงาน
โภชนาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

2561
-

5,000

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2562 2563 2564 2565
3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผลได้รับ
ธาตุเหล็กครบทุกคน
5,000

5,000

5,000 5,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผลทุก
คนมีพัฒนาการที่ดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดี
1.2 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
โครงการ /
กิจกรรม
1 โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์
2. โครงการกิจกรรม
การเคลื่อนไหว
ที่

วัตถุประสงค์
เพื่อฟันสวย ยิ้มใส
ของเด็ก
มีสุขภาพปากและ
ฟันที่แข็งแรง
เพื่อพัฒนาด้าน
ร่างกายและอารมณ์
ของเด็กปฐมวัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผล

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผล

งบประมาณและแหล่งที่มา
2561 2562 2563 2564
5,000 5,000 5,000

-

5,000

5,000

5,000

2565
5,000

5,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เด็กทุกคนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เกิดผลมีสุขภาพปาก
และฟันที่ดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย
และอารมณ์ทดี่ ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

๒๒

1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดี
1.2 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
โครงการ /
กิจกรรม
3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษในเด็ก
ปฐมวัย
4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย
ที่

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษใน
เด็กปฐมวัย

1 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย
2.เพื่อส่งเสริมการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
5 โครงการขนมไทยใน เพื่อให้เด็กได้รู้จัก
ชั้นเรียน
ขนมไทยและรสชาติ
ของขนมชนิดต่างๆ
6 โครงการเด็กน้อย
เพื่อส่งเสริมความรู้
เรียนรูส้ ู่อาเซียน
เรื่องอาเซียนแก่เด็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผล

งบประมาณและแหล่งที่มา
2561 2562 2563 2564
5,000 5,000 5,000 5,000

2565
5,000

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผล

5,000 5,000

เด็กได้รู้จักขนมไทยและ
รสชาติของขนมชนิด
ต่างๆ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผล

5,000

5,000

5,000

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

1,000

1,000

1,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เด็กสามารถใช้ภา
อังกฤษในการสนทนา
ในชีวิตประจาวันเพิ่ม
มากขึ้น
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านสังคมและ
สติปัญญาที่ดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

เด็กได้รู้จักขนมไทย
และรสชาติของขนม
ชนิดต่างๆ
เด็กความรู้เรื่อง
อาเซียนพอสมควร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

๒๓
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ที่ โครงการ / กิจกรรม
1 โครงการเด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม

2 โครงการวันไหว้ครู

3 โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4 โครงการงาน
ประเพณีประจาปี

งบประมาณและแหล่งที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
1.เพื่อให้เด็กของศูนย์ฯมี เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กทุกคนในศูนย์ฯ ได้เข้า
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เล็กบ้านนาเกิดผล
ร่วมกิจกรรม
2.เพื่อให้เด็กได้รู้จักการ
เด็กมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
กราบ การไหว้ การทา
เด็กรู้จักช่วยเหลือ การทา
ความเคารพที่ถูกต้อง
ความเคารพและมารยาท
สวยงาม
ต่างๆ
1.เพื่อให้เด็กได้ร่วม
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กได้ร่วมกิจกรรมและรู้
กิจกรรม
เล็กบ้านนาเกิดผล
ถึงพระคุณของครู
2.เด็กได้ระลึกถึงพระคุณ
ของครู

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

1.เพื่อให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
ตามประเพณี
2.ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัด
การศึกษาให้กับเด็ก
1.เพือ่ ให้เด็กได้รู้จัก
ประเพณีต่างๆของไทย
2.เพื่อให้ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกับ
บุตรหลาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

วัตถุประสงค์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

เด็ก ครู ผู้ปกครองทุก
คนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

2,000

2,000

2,000

2,000 2,000 1.เด็กได้ร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆ
2.จัดการศึกษาโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เด็ก ครู ผู้ปกครองทุก
คนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

-

5,000

5,000

5,000 5,000 1.เด็กได้รู้จักประเพณี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต่างๆ
บ้านนาเกิดผล
2.เด็กได้รับความสนุกจาก
การจัดกิจกรรมประเพณี
ประจาปี
3.เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างศูนย์ฯและชุมชน

๒๔
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการ /
กิจกรรม
5 โครงการงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็ก ครู ผู้ปกครองทุก
คนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

1.เด็กได้แสดงออกและ
รู้จักประเพณีลอยกระทง
2.เด็กสามารถประดิษฐ์
กระทงง่ายๆได้
6 โครงการวันสาคัญ เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม เด็ก ครู ผู้ปกครองทุก
ทางศาสนา
ในวันสาคัญทางศาสนา
คนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

งบประมาณและแหล่งที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2561

2562 2563 2564 2565

5,000

5,000

5,000

5,000 5,000 เด็กได้เรียนรู้ประเพณีของ
ไทย และใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการทากระทง

-

5,000

5,000

5,000 5,000 เด็กได้เรียนรู้วันสาคัญทาง
ศาสนาจากการจัดกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการ /
กิจกรรม
1 โครงการวันสาคัญ
ของชาติ
ที่

2 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมในวัน
สาคัญทางศาสนา
1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อปลูกฝังให้เด็กรัก
ธรรมชาติ

งบประมาณและแหล่งที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
เด็ก ครู ผู้ปกครอง
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กได้ร่วมกิจกรรมและ
เรียนรู้วันสาคัญของชาติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

เด็ก ครู ผู้ปกครอง

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็ก ครู ผู้ปกครองร่วมทา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

๒๕
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการ /
กิจกรรม
3 โครงการส่งเสริม
ศาสนา(พุทธ)และ
วัฒนธรรมไทย
ที่

4 โครงการต้นไม้รอบ
รั้ว

งบประมาณและแหล่งที่มา
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
เพื่อสืบทอดประเพณีทางศาสนา เด็ก ครู ผู้ปกครอง
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็ก ครู ผู้ปกครองร่วมทา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
กิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน
ของไทยให้ชนรุ่นหลังได้ทราบได้
ปฏิบัติต่อไป
เพื่อให้เด็กมีความสานึกรัก
เด็ก ครู ผู้ปกครอง
1,000 1,000 1,000 เด็กมีความสานึกรัก
ธรรมชาติและช่วยกันดูแลรักษา
ธรรมชาติและช่วยกันดูแล
ต้นไม้
รักษาต้นไม้
วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 กลยุทธ์การเสริมประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการเรียนรู้
เพื่อให้เด็กได้รู้จักภูมิ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็ก ครู ผู้ปกครอง

งบประมาณและแหล่งที่มา
2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2562

2563

2564 2565

1,000 1,000

1,000

1,000 1,000 เด็กได้เรียนรู้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

2 โครงการท้อถิ่น
ของเรา

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม เด็ก ครู ผู้ปกครอง
ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน

-

5,000

5,000

5,000 5,000 เด็กได้รับประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ชุมชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

3 โครงการวันสารท
เดือนสิบ

เพื่อเสริมประสบการณ์
งานประเพณีท้องถิ่น

เด็ก ครู ผู้ปกครอง

-

-

2,000

2,000 2,000 เด็กได้รับประสบการณ์การมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและประเพณีท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

๒๖
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
ที่
1

2

3.

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการ 5 ส
1.เพื่อความเป็นระเบียบ เด็กและครูในศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็ก เรียบร้อยของศูนย์ฯ
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เล็กบ้านนา
2.เพื่อให้การค้นหา
เกิดผล
เกิดผล
เอกสารรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.เพื่อสร้างลักษณะนิสยั
ความเป็นระเบียบและมี
วินัยให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน
โครงการป้องกัน 1.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ- เด็กและครูในศูนย์
อุบัติเหตุ
อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
อุบัติภัยและ
นักเรียน
เกิดผล
ส่งเสริมสุขภาพ 2.เพื่อเป็นการสร้าง
อนามัย
ความมั่นใจและความ
ไว้วางใจให้แกผู้ปกครอง
ที่มีต่อครูและศูนย์
จัดซื้อกล้องวงจร เพื่อเป็นการสร้างความ ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ปิด
มั่นใจและความไว้วางใจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้แกผู้ปกครองที่มีต่อครู บ้านนาเกิดผล
และศูนย์
โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

5,000

5,000 5,000

5,000

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเกิดผลเป็นแบบอย่าง
ในเรื่อง 5 ส
ผู้ปกครองเด็กรู้จักศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

5,000

5,000 5,000

5,000

5,000 นักเรียนและบุคลากรทุก
คนได้รบั ความคุม้ ครอง
ป้องกันและปลอดภัย
จากอุบัติเหตุอุบตั ิภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์

100,000

-

-

100,000

-

นักเรียนและบุคลากรทุก
คนได้รบั ความคุม้ ครอง
ป้องกันและปลอดภัย
จากอุบัติเหตุอุบตั ิภัย

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์

๒๗
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
1 โครงการจัด
เพื่อสร้างสุขภาวะ
สภาพแวดล้อมเพื่อ ให้แก่เด็กเล็กทุกคน
ส่งเสริม
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในการป้องกัน
โรคของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
2 จัดซื้อเครื่องกรองน้า เพื่อให้มีวัสดุ/
ครุภณ
ั ฑ์ที่เพียงพอ
เหมาะสมกับการใช้
งาน
3 โครงการจัดซื้อ
เพื่อจัด
เครื่องเล่นสนาม
ประสบการณ์
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผล

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562 2563
2564
5,000 5,000
5,000

เพื่อให้มีห้องน้า
เพียงพอต่อการใช้
งานและถูก
สุขลักษณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผลมีสุข
ภาวะที่ดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่
เพียงพอต่อการใช้งาน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์

200,000 เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์

100,000 100,000 100,000 นักเรียนและครูร้อยละ
80 ได้ใช้ห้องน้าที่
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์

เครื่องกรองน้า 1
เครื่อง

5,000

-

-

-

เครื่องเล่นสนาม
จานวน 1 ชุด

-

-

-

-

ปรับปรุงห้องน้าใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผล

-

-

เรียนรู้และ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
4 โครงการปรับปรุง
ห้องน้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2565
5,000

-

๒๘
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
2565
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่
เพียงพอต่อการใช้งาน

โครงการ /
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
1 โครงการจัดหาวัสดุ/ เพื่อให้มีวัสดุ/
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ครุภณ
ั ฑ์ที่
(ค่าจัดการเรียนการ เพียงพอ
สอนรายหัว)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา

2 โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อม
ที่มีความ
เหมาะสมในการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ของ
เด็ก
เพื่อให้มีวัสดุ/
ครุภณ
ั ฑ์ที่
เพียงพอ

มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่มสี ภาพมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยต่อ
เด็กปฐมวัย

-

ชั้นวางรองเท้า จานวน 5
ตู้

5,000

-

-

-

-

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่
เพียงพอต่อการใช้งาน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์

เพื่อให้มีวัสดุ/
ครุภณ
ั ฑ์ที่
เพียงพอ
เหมาะสมกับ
การใช้งาน

เครื่องเล่นดีวีดี จานวน 1
เครื่อง

-

3,000

-

-

-

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่
เพียงพอต่อการใช้งาน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์

ที่

3 จัดซื้อชั้นวาง
รองเท้า
4 จัดซื้อเครื่องเล่น
ดีวีดี

200,000 200,000 200,000 200,000 แล้วเสร็จและตรงตาม
มาตรฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล-

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์

๒๙

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
2561
5,500

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563
2564
5,500
6,000

2565
6,000

6 จัดซื้อตู้บานเลื่อน เพื่อให้มีวัสดุ/
ตู้บานเลื่อนกระจก ปีละ
กระจก
ครุภณ
ั ฑ์ที่เพียงพอ 1 ตู้
เหมาะสมกับการใช้
งาน

5,500

5,500

-

6,000

6,000

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่
องค์การบริหารส่วน
เพียงพอต่อการใช้งาน ตาบลหนองหงส์

7 จัดซื้อคูเลอร์ใส่น้า เพื่อให้มีวัสดุ/
คูเลอร์ใส่น้า จานวน 1
ครุภณ
ั ฑ์ที่เพียงพอ ถัง
เหมาะสมกับการใช้
งาน

2,000

-

-

-

-

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่
องค์การบริหารส่วน
เพียงพอต่อการใช้งาน ตาบลหนองหงส์

-

-

-

7,000

-

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่
องค์การบริหารส่วน
เพียงพอต่อการใช้งาน ตาบลหนองหงส์

โครงการ /
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
5 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ เพื่อให้มีวัสดุ/
ตู้เหล็กแบบ 2บาน ปีละ
2บาน
ครุภณ
ั ฑ์ที่เพียงพอ 1 ตู้
เหมาะสมกับการใช้
งาน
ที่

8 จัดซื้อโต๊ะทางาน
พร้อมเก้าอี้

เพื่อให้มีวัสดุ/
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ครุภณ
ั ฑ์ที่เพียงพอ จานวน 1 ชุด
เหมาะสมกับการใช้
งาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่
องค์การบริหารส่วน
เพียงพอต่อการใช้งาน ตาบลหนองหงส์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๓๐

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรครู

2 โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่มือ
อาชีพ
3

โครงการพัฒนา
ตนเอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ครูได้พัฒนา บุคลากรทางการศึกษา
ศักยภาพให้เป็น
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บุคคลแห่งการเรียน บ้านนาเกิดผล
รู้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลก
เพื่อให้ครูพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สู่ครูมืออาชีพ
บ้านนาเกิดผล
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ครูมีการ บุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให้การทางานมี บ้านนาเกิดผล
ประสิทธิภาพที่
สูงขึ้น
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ครูผดู้ ูแลเด็ก ให้
สามารถนาความรู้
มาต่อยอดเพื่อ
พัฒนาเด็กต่อไป

งบประมาณและแหล่งที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
2565
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1.บุคลากรได้รับความรู้
จากการอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน
2.ศูนย์มีการพัฒนาไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น
-

30,000 30,000 30,000 30,000 ครูผดู้ ูแลเด็กสามารถนา
ความรู้มาพัฒนาองค์กร
ให้ก้าวทันโลก และนา
เด็กไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ครูผู้ดุแลเด็กมี
ศักยภาพ
2.ครูผู้ดูและเด็กมีความ
กระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา
3.เด็กมีศักยภาพ อัน
เนื่องจากการพัฒนาของ
ครูผดู้ ูแลเด็ก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบหงส์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบหงส์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบหงส์

๓๑

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ /
กิจกรรม
4 โครงการพัฒนา
แฟ้มสะสม
ที่

5 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูต้ าม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคล
2.เพื่อเป็นการได้
สะท้อน
ความสามารถ
ออกมาเป็นผลงาน
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ
ครูผสู้ อนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

2560
5,000

-

งบประมาณและแหล่งที่มา
2561
2562
2564
5,000 5,000 5,000

5,000

5,000

5,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2565
5,000 1. เป็นการเก็บรวบรวม
หลักฐานที่แสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์
2. เพื่อง่ายต่อการ
ประเมิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5,000 ครูทุกคนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาเกิดผล
ได้รับการพัฒนามากขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

๓๒

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ที่
1

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

2 โครงการวิจัยใน
ชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

เพื่อให้สถานศึกษา
(ศพด.)มีระบบการ
ประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
เพื่อแก้ไขปัญหา
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พฤติกรรมของเด็ก บ้านนาเกิดผล

3 โครงการการผลิต 1 เพื่อให้การผลิต
สื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรูไ้ ด้
มาตรฐาน
2 ครูรจู้ ักการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
เด็ก
4 โครงการจัดซื้อ 1. เพื่อรองรับการ
หนังสือเรียน
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา
2.เพื่อจัดซื้อหนังสือ
เรียนสาหรับเด็ก
ปฐมวัย3–5 ปี

บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

จัดซื้อหนังสือเรียนสาหรับ
เด็กปฐมวัย3–5 ปี

2561
5,000

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562 2563 2564
5,000 5,000 5,000

2565
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

-

8,000

8,000

8,000

8,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่าน
การรับรองการประกัน
คุณภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

เด็กคนที่มีปัญหาทางด้าน
พฤติกรรมจะได้รับการ
แก้ไขที่ถูกต้อง
ครูทุกคนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาเกิดผลผลิต
สื่อได้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและสามารถ
ใช้เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

เด็กปฐมวัย3–5 ปี ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพอย่าง
เหมาะสมและทั่วถึง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

๓๓

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
โครงการ /
กิจกรรม
5 โครงการ
สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การ
เรียน
ที่

6 โครงการ
สนับสนุนค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน

7 โครงการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อรองรับการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน เรียน สาหรับเด็กปฐมวัย
การบริหารสถานศึกษา 3–5 ปี
2.เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน
สาหรับเด็กปฐมวัย
3–5 ปี
1. เพื่อรองรับการ
สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน นักเรียนสาหรับเด็ก
การบริหารสถานศึกษา ปฐมวัย
2.เพื่อสนับสนุนค่า
3 – 5 ปี
เครื่องแบบนักเรียน
สาหรับเด็กปฐมวัย 3 –
5 ปี
1. เพื่อรองรับการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน สาหรับเด็กปฐมวัย3–5 ปี
การบริหารสถานศึกษา
2.เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสาหรับ
เด็กปฐมวัย3–5 ปี
วัตถุประสงค์

2561
-

งบประมาณและแหล่งที่มา
2562
2563
2564
8,000
8,000
8,000

2565
8,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กปฐมวัย3–5 ปี
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพอย่างเหมาะสม
และทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

-

12,000

12,000

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

-

18,000

18,000

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

๓๔

5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
โครงการ /
กิจกรรม
1 โครงการ
ปฐมนิเทศและ
ประชุม
ผู้ปกครอง
2 โครงการประชุม
ผู้ปกครองปีละ
2 ครั้ง
ที่

3 โครงการเยี่ยม
บ้านเด็ก
4 โครงการ
ประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการทาความ
รู้จักและสร้างความ
เข้าใจอันดีแก่
ผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาเกิดผล
กับผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาเกิดผล
กับผู้ปกครอง
เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้รับความรู้
ข่าวสารของศูนย์เด็ก

งบประมาณและแหล่งที่มา
เป้าหมาย
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
รับผิดชอบ
เด็ก ครู ผู้ปกครอง
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ครูและผู้ปกครอง
บ้านนาเกิดผล
เด็ก ครู ผู้ปกครอง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และครูผู้ดูแลเด็ก

เด็ก ครู ผู้ปกครอง

5,000

5,000

5,000

5,000

ครู ผู้ปกครอง และ
บุคคลภายนอก

-

5,000

5,000

5,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล

5,000 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผลทุกคนได้รับการ
บ้านนาเกิดผล
เยี่ยมบ้านเกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง
5,000 1. ศูนย์ฯ มีชื่อเสียงเป็นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยอมรับแก่ชุมชนและผู้ปกครอง
บ้านนาเกิดผล
2. ผู้ปกครองมีทัศนคติต่อ
ศูนย์ฯและครูให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ
3.ศูนย์ฯครูและผู้ปกครองมี
ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดี
ต่อกัน

35

บทที่ 5

การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ประกาศศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ลงวัน ที่ 12 กั น ยายน 2562 โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริห ารศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายสมชาย
นาคสีทอง
นางอุมาภรณ์ เกิดกุญชร
นางจาแลง
ชูกรณ์
นางศิรินภา
ธานีรัตน์
นางอุรัญญา สุขอนันต์
นางนวลแก้ว โสะหาบ
นายสมหมาย ปานอ่อน
นางวิไล
สามกลืน
นายเชี่ยว
คาแหง
นายสุทธิ
สุทธิพูน
นางสุรีย์พร
แก้วคุ้มภัย
นาง ราตรี
มณีฉาย
น.ส. ปัทมาภรณ์ สุชาติพงศ์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒ นาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลฯ
3. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อหัวหน้าสถานศึกษา
เพื่อให้หั วหน้ าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริห ารศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก คณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
เริ่มต้น จากศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ออกประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯแล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพื่อร่วมกัน
พิจารณากาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทาการประเมินผลสาเร็จเป็นราย
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ
ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น สาหรับนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
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5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ห้ ว งเวลาของการติ ด ตามและประเมิ น ผลฯ ก าหนดขึ้ น ตามความเหมาะสมของแต่ ล ะ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทัน
ต่อการรายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อหัวหน้าสถานศึกษา เพื่อให้
หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก คณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
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