
         

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอได้จัดท า
ขึ้นโดยก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2556-2558)  และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ  
ของเด็กนักเรียน  เยาวชน  และประชาชน  ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  ซึ่งได้เล็งเห็นการพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพจัดให้มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคมที่ดีและเหมาะสมการส่งเสริม
อาชีพ ส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้  และพัฒนาจิตใจ เด็กนักเรียน  เยาวชน  และประชาชนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
และห่างไกลยาเสพติด 

 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
เสอเพลอ  ได้บรรจุแผนโครงการกลยุทธ์การศึกษาในด้านต่าง ๆ และส่วนหนึ่งได้รวบรวมข่อมูลมาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับบริการ 

 

       กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
       องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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                                               บทท่ี  1 
 
ความเป็นมา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคน  รวมถึงการส่งเสริมท านุ
บ ารุงศาสนา  และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี  ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น  เพราะเป็นหน่วย
ราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด  โดยมีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่  ตามมาตรา  16  “ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้  (6)  การส่งเสริมการฝึกและการประกอบ
อาชีพ (9) การจัดการศึกษา  (10) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี  คนชรา  และ
ผู้ด้อยโอกาส  (11) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น” 
 ตามแผนการกระจายอ านาจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับการถ่ายโอนกิจการด้านการจัด
การศึกษา  ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ  และนอกระบบ  จากหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งนี้เป็นไปตามความพร้อมความ
เหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตาม
ความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการของแต่ละท้องถิ่น  ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจจัด
การศึกษาประการใดประการหนึ่ง  หรือท้ัง  5  ประการ  ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. การจัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพ 
 4. การจัดการส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  และกิจกรรมเด็กเยาวชน 
 5. การด าเนินงานด้านการศาสนา  การบ ารุงศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 
 การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นสาขาหนึ่งของการพัฒนาด้านสังคมของ
ท้องถิ่นซึ่งมิได้มุ่งเน้นการจัดท าวิสัยทัศน์  การก าหนดภารกิจ  ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  การศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรม  ขึ้นโดยเฉพาะ  ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา  การศึกษา  ศาสนา
ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ก าลังด าเนินการอยูใน
ขณะนี้  แผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  ซึ่งอยู่
ภายใต้นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์จังหวัด  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และแนวทางที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์กายภาพ  
ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ  ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อพิจารณาที่ส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ  ประการแรก  เรื่อง  ความเสมอภาคของประชาชนในการรับบริการ  โดยเพราะผู้ยากจน  
ผู้ด้อยโอกาสจะต้องได้รับการพัฒนาที่ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป  ประการที่สอง  เรื่องความพร้อมองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของตนเองภายใต้เกณฑ์ความพร้อมที่ก าหนด  ทั้งนี้เพื่อให้การ
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พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรมมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ประการสุดท้าย  การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งชุมชน  และองค์กรต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็ม
ศักยภาพอันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ  และวัฒนธรรม  มีความหลากหลายมีความ
เหมาะสม  และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

ข้อมูลทั่วไป 
 กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัด
อุดรธานี  มีหน้าที่จัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน  และส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

 งานด้านการศึกษา 

 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดซึ่งเป็นศูนย์จัดตั้งเองทั้งหมดรวม  4  ศูนย์  ดังนี้ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย  ใช้พ้ืนที่บริเวณวัดใหม่สงเปลือย  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท าการเปิด
ด าเนินการ  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2537  สังกัดกรมพัฒนาชุมชน  อยู่ 2 ปี  ในปี พ.ศ.2539  ได้ย้ายมา
สังกัดกรมการศาสนา  โดยมีพระครูกุมภวาปีคณารักษ์  เป็นประธานและเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์  ปัจจุบันปี  พ.ศ.2544  
ได้ถ่ายโอนมาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  อบต.เป็นหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบจนถึงปัจจุบัน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดให่สงเปลือยมีเขตที่รับผิดชอบอยู่ 9 หมู่บ้าน คือ  บ้านสงเปลือย หมู่ 1, 9, 16, 19, 
บ้านเสอเพลอ หมู่ 2 ,บ้านดงสามสิบ หมู่ 12 ,บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ 4 และ บ้านหนองนาค า หมู่ 14 
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ  ใช้พื้นที่บริเวณวัดศิริชัยเจริญ  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท าการเปิด
ด าเนินการ  เปิดเมื่อวันที่ 11  มีนาคม  2512  ตั้งอยู่หมู่ที่  11  บ้านวังหน้าผา  ต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี  
จังหวัดอุดรธานี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ  มีหน้าที่อบรมดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่   
2-4  ปี  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน  คือ  บ้านวังหน้าผา  หมู่ 11 ,18  และหมู่บ้านใกล้เคียง 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  ใช้พื้นที่บริเวณวัดบ้านโคกศรีส าราญ  เพื่อใช้เป็นสถานที่ท าการ  
เปิดการด าเนิน  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2538  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านโคกศรีส าราญ  ต าบล 
เสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ  มีหน้าที่ดูแลอบรมเด็กก่อนวัย
เรียนที่มีอายุ  ตั้งแต่ 2-4 ปี  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  3  หมู่บ้าน  คือ บ้านโคกศรีส าราญ  หมู่  8, 15 และ 
หมู่ 17   
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์  ใช้พื้นที่บริเวณวัดบ้านทองอินทร์  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท าการเปิด
ด าเนินการ  เมื่อปี  พ.ศ.2550  ตั้งอยู่ที่บ้านทองอินทร์  หมู่ 5  ต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์  มีหน้าที่อบรมดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่  2-4  ปี  ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน  คือ บ้านเหล่ากล้วย หมู่ 3 ,บ้านทองอินทร์ หมู่ 5 ,หมู่ 13 ,บ้านสวนมอญ หมู่ 6 และบ้าน
โนนศรีสมพร  หมู่ 10 

 

 

 

 

 



3 
 

                 แบ่งส่วนราชการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่างๆดังนี้ 
    (1) งานสารบรรณ  และงานธุรการต่างๆ 

(2) การบริหารงานบุคคล 
(3) การจัดท างบประมาณเพ่ือการศึกษา 
(4) การจัดท ารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลอื่นๆ 
(5) การประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ 
(6) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
(7) งานจัดระบบรวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
(8) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
(9) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) งานกิจกรรมศาสนา 
(2) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) งานกิจการเด็กและเยาวชน 
(4) งานกีฬา  และนันทนาการ 
(5) งานการศึกษานอกระบบ 
(6) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก เพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 
(2) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์  ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์สังคม  

และจริยธรรมไปพร้อมๆกัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและบุคคลรอบข้าง 
(3) สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการ ๆ ของเด็กเพ่ือจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ

ที่เกิดและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก 
(4) จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งภายในอาคารและภายนอก

อาคาร มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
(5) ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวเพ่ือทราบพฤติกรรมพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

(6) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
(7) ดูแลอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ให้เด็กทุกคนได้รับอย่างทั่วถึง 
(8) พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน 
(9) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. วิสัยทัศน์ 
สร้างการเรียนรู้  คู่คุณธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พันธกิจ 
1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ  นอกระบบ  ตามอัธยาศัย 
3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
4. พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
5. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมนันทนาการ ของเด็กเยาวชน สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
6. ส่งเสริมด้านการศาสนา การบ ารุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้อง และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 
6. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPls) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี 61-64 ปี 60 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน 

1.1 ร้อยละของผลการ
ประเมินพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ทัง้เชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ ในระดับดีข้ึน 

- ผลการประเมินพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน มีคา่เฉลี่ยที่ร้อย
ละ 100 

204 204 204 204 204 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมด้านปกครองมี
ความรู้ในพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 

๒.๑ ร้อยละของ
ผู้ปกครองด้านปกครองมี
การพัฒนาของเด็ก
ปฐมวัยทั้งเชงิปริมาณ/
เชิงคุณภาพ ในระดบัดี
ขึ้นไป 

- ผลการประเมินของ
ผู้ปกครองมีการพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยที่
ร้อยละ๑๐๐ 

204 204 204 204 204 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับเด็ก 

๓.๑ ร้อยละของการ
จัดท าสื่อให้เหมาะสมกับ
วัยและทนัสมัย 

- ผลการประเมินของการ
จัดท าสื่อให้เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ
๑๐๐ 

204 204 204 204 204 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาอาคาร
สถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๔.๑ ร้อยละของการ
พัฒนาอาคารสถานที่ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

- ผลการประเมินของการ
พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยที่
ร้อยละ๙๐ 

204 204 204 204 204 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

๕.๑ ร้อยละของชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันาใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

- ผลการประเมิน
คณะกรรมการของการ
พัฒนาในการจัดการเรียน
การสอนส าหรับเด็กปฐมวยั 
มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ๑๐๐ 

204 
 
 

204 
 

204 
 
 

204 
 
 

204 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณ-ภาพ ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ขอบเขตความหมาย : ผลการประเมิน ทั้งเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

 -เชิงปริมาณ หมายถึง ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของการประเมิน ( X ) 
 -เชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าร้อยละการประเมินเฉพาะเด็กเล็กที่ได้ระดับ ๓ 
 -ระดับ ดีขึ้นไป หมายถึง ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 (โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

                ปี ๖๑ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๒ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๓ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๔ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 

๕. วิธีการค านวณ : 
               -เชิงปริมาณ คะแนนที่ได้ × ๑๐๐ ÷ คะแนนเต็ม 
               -เชิงคุณภาพ จ านวนเด็กเล็กท่ีได้รับ ๓ × ๑๐๐ ÷ จ านวนเด็กที่ได้รับการประเมิน 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านมีค่าเฉลี่ย ( × ) 
                                      ที่ร้อยละ ๑๐๐ (ยังไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : จากแบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการ 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนที่ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณ-ภาพ ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ขอบเขตความหมาย : ผลการประเมิน ทั้งเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

 -เชิงปริมาณ หมายถึง ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของการประเมิน ( X ) 
 -เชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าร้อยละการประเมินเฉพาะเด็กเล็กที่ได้ระดับ ๓ 
 -ระดับ ดีขึ้นไป หมายถึง ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 (โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

                ปี ๖๑ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๒ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๓ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๔ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 

๕. วิธีการค านวณ : 
               -เชิงปริมาณ คะแนนที่ได้ × ๑๐๐ ÷ คะแนนเต็ม 
               -เชิงคุณภาพ จ านวนเด็กเล็กท่ีได้รับ ๓ × ๑๐๐ ÷ จ านวนเด็กทีไ่ด้รับการประเมิน 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านมีค่าเฉลี่ย ( × ) 
                                      ที่ร้อยละ ๑๐๐ (ยังไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
               - จากแบบสรุปผลการประเมิน การจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้เหมาะสมตาม

หลักโภชนาการ 
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนที่ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณ-ภาพ ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ขอบเขตความหมาย : ผลการประเมิน ทั้งเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

 -เชิงปริมาณ หมายถึง ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของการประเมิน ( X ) 
 -เชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าร้อยละการประเมินเฉพาะเด็กเล็กที่ได้ระดับ ๓ 
 -ระดับ ดีขึ้นไป หมายถึง ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 (โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

                ปี ๖๑ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๒ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๓ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๔ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 

๕. วิธีการค านวณ : 
               -เชิงปริมาณ คะแนนที่ได้ × ๑๐๐ ÷ คะแนนเต็ม 
               -เชิงคุณภาพ จ านวนเด็กเล็กท่ีได้รับ ๓ × ๑๐๐ ÷ จ านวนเด็กที่ได้รับการประเมิน 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านมีค่าเฉลี่ย ( × ) 
                                      ที่ร้อยละ ๑๐๐ (ยังไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  
                         -จากแบบสรุปผลการประเมินการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีที่ดีงามให้เหมาะสม
กับเด็ก 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนที่ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณ-ภาพ ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ขอบเขตความหมาย : ผลการประเมิน ทั้งเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

 -เชิงปริมาณ หมายถึง ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของการประเมิน ( X ) 
 -เชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าร้อยละการประเมินเฉพาะเด็กเล็กที่ได้ระดับ ๓ 
 -ระดับ ดีขึ้นไป หมายถึง ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 (โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

                ปี ๖๑ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๒ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๓ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๔ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 

๕. วิธีการค านวณ : 
               -เชิงปริมาณ คะแนนที่ได้ × ๑๐๐ ÷ คะแนนเต็ม 
               -เชิงคุณภาพ จ านวนเด็กเล็กท่ีได้รับ ๓ × ๑๐๐ ÷ จ านวนเด็กที่ได้รับการประเมิน 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านมีค่าเฉลี่ย ( × ) 
                                      ที่ร้อยละ ๑๐๐ (ยังไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  
                         -จากแบบสรุปผลการประเมิน จากแบบสอบถามผู้ปกครองด้านการพัฒนาอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็ก 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนที่ ๑ ครั้ง 
 
  



9 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณ-ภาพ ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ขอบเขตความหมาย : ผลการประเมิน ทั้งเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

 -เชิงปริมาณ หมายถึง ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของการประเมิน ( X ) 
 -เชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าร้อยละการประเมินเฉพาะเด็กเล็กที่ได้ระดับ ๓ 
 -ระดับ ดีขึ้นไป หมายถึง ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 (โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

                ปี ๖๑ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๒ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๓ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๔ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 

๕. วิธีการค านวณ : 
               -เชิงปริมาณ คะแนนที่ได้ × ๑๐๐ ÷ คะแนนเต็ม 
               -เชิงคุณภาพ จ านวนเด็กเล็กท่ีได้รับ ๓ × ๑๐๐ ÷ จ านวนเด็กที่ได้รับการประเมิน 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านมีค่าเฉลี่ย ( × ) 
                                      ที่ร้อยละ ๑๐๐ (ยังไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  
                         -จากแบบสรุปผลการประเมิน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดมุมการ
เรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนที่ ๑ ครั้ง 
 
 

  



10 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณ-ภาพ ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ขอบเขตความหมาย : ผลการประเมิน ทั้งเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

 -เชิงปริมาณ หมายถึง ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของการประเมิน ( X ) 
 -เชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าร้อยละการประเมินเฉพาะเด็กเล็กที่ได้ระดับ ๓ 
 -ระดับ ดีขึ้นไป หมายถึง ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 (โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

                ปี ๖๑ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๒ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๓ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๔ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 

๕. วิธีการค านวณ : 
               -เชิงปริมาณ คะแนนที่ได้ × ๑๐๐ ÷ คะแนนเต็ม 
               -เชิงคุณภาพ จ านวนเด็กเล็กท่ีได้รับ ๓ × ๑๐๐ ÷ จ านวนเด็กที่ได้รับการประเมิน 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านมีค่าเฉลี่ย ( × ) 
                                      ที่ร้อยละ ๑๐๐ (ยังไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  
                         -จากแบบสรุปผลการประเมินจาก  แบบสอบถามของคณะกรรมการศูนย์ฯในการจัดหาสื่อที่
ทันสมัย 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนที่ ๑ ครั้ง 
  



11 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณ-ภาพ ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ขอบเขตความหมาย : ผลการประเมิน ทั้งเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

 -เชิงปริมาณ หมายถึง ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของการประเมิน ( X ) 
 -เชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าร้อยละการประเมินเฉพาะเด็กเล็กที่ได้ระดับ ๓ 
 -ระดับ ดีขึ้นไป หมายถึง ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 (โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

                ปี ๖๑ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๒ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๓ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๔ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 

๕. วิธีการค านวณ : 
               -เชิงปริมาณ คะแนนที่ได้ × ๑๐๐ ÷ คะแนนเต็ม 
               -เชิงคุณภาพ จ านวนเด็กเล็กท่ีได้รับ ๓ × ๑๐๐ ÷ จ านวนเด็กที่ได้รับการประเมิน 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านมีค่าเฉลี่ย ( × ) 
                                      ที่ร้อยละ ๑๐๐ (ยังไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  
                         -จากแบบสรุปผลการประเมินจาก แบบสอบถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาสื่อที่
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับเด็ก 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนที่ ๑ ครั้ง 
  



12 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณ-ภาพ ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ขอบเขตความหมาย : ผลการประเมิน ทั้งเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

 -เชิงปริมาณ หมายถึง ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของการประเมิน ( X ) 
 -เชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าร้อยละการประเมินเฉพาะเด็กเล็กที่ได้ระดับ ๓ 
 -ระดับ ดีขึ้นไป หมายถึง ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 (โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

                ปี ๖๑ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๒ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๓ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๔ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 

๕. วิธีการค านวณ : 
               -เชิงปริมาณ คะแนนที่ได้ × ๑๐๐ ÷ คะแนนเต็ม 
               -เชิงคุณภาพ จ านวนเด็กเล็กท่ีได้รับ ๓ × ๑๐๐ ÷ จ านวนเด็กที่ได้รับการประเมิน 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านมีค่าเฉลี่ย ( × ) 
                                      ที่ร้อยละ ๑๐๐ (ยังไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  
                         -จากแบบสรุปผลการประเมิน การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนที่ ๑ ครั้ง 
 

 
 
 
 

 
 
  



13 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณ-ภาพ ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ขอบเขตความหมาย : ผลการประเมิน ทั้งเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

 -เชิงปริมาณ หมายถึง ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของการประเมิน ( X ) 
 -เชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าร้อยละการประเมินเฉพาะเด็กเล็กที่ได้ระดับ ๓ 
 -ระดับ ดีขึ้นไป หมายถึง ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 (โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

                ปี ๖๑ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๒ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๓ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๔ : รอ้ยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 

๕. วิธีการค านวณ : 
               -เชิงปริมาณ คะแนนที่ได้ × ๑๐๐ ÷ คะแนนเต็ม 
               -เชิงคุณภาพ จ านวนเด็กเล็กท่ีได้รับ ๓ × ๑๐๐ ÷ จ านวนเด็กที่ได้รับการประเมิน 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านมีค่าเฉลี่ย ( × ) 
                                      ที่ร้อยละ ๑๐๐ (ยังไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  
                         -จากแบบสรุปผลการประเมิน  การปรับปรุงดูแลเครื่องเล่นสนามให้มั่นคงและปลอดภัย 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนที่ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณ-ภาพ ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ขอบเขตความหมาย : ผลการประเมิน ทั้งเชิงปริมาณ-เชิงคณุภาพอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

 -เชิงปริมาณ หมายถึง ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของการประเมิน ( X ) 
 -เชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าร้อยละการประเมินเฉพาะเด็กเล็กที่ได้ระดับ ๓ 
 -ระดับ ดีขึ้นไป หมายถึง ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 (โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

                ปี ๖๑ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๒ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๓ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๔ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 

๕. วิธีการค านวณ : 
               -เชิงปริมาณ คะแนนที่ได้ × ๑๐๐ ÷ คะแนนเต็ม 
               -เชิงคุณภาพ จ านวนเด็กเล็กท่ีได้รับ ๓ × ๑๐๐ ÷ จ านวนเด็กที่ได้รับการประเมิน 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านมีค่าเฉลี่ย ( × ) 
                                      ที่ร้อยละ ๑๐๐ (ยังไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  
                         -จากแบบสรุปผลการประเมิน  การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนที่ ๑ ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณ-ภาพ ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ขอบเขตความหมาย : ผลการประเมิน ทั้งเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

 -เชิงปริมาณ หมายถึง ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของการประเมิน ( X ) 
 -เชิงคุณภาพ หมายถึง ค่าร้อยละการประเมินเฉพาะเด็กเล็กที่ได้ระดับ ๓ 
 -ระดับ ดีขึ้นไป หมายถึง ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 (โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) 

๓. หนว่ยวัด : ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

                ปี ๖๑ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๒ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๓ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 
                ปี ๖๔ : ร้อยละเชิงปริมาณ ๑๐๐/ร้อยละเชิงคุณภาพ ๑๐๐ 

๕. วิธีการค านวณ : 
               -เชิงปริมาณ คะแนนที่ได้ × ๑๐๐ ÷ คะแนนเต็ม 
               -เชิงคุณภาพ จ านวนเด็กเล็กท่ีได้รับ ๓ × ๑๐๐ ÷ จ านวนเด็กที่ได้รับการประเมิน 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านมีค่าเฉลี่ย ( × ) 
                                      ที่ร้อยละ ๑๐๐ (ยังไม่มีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  
                         -จากแบบสรุปผลการประเมิน  การจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนที่ ๑ ครั้ง 
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บทที่ ๒ 
ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้ด าเนินการพัฒนาการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบภายใต้
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ และภายใต้ขีดจ ากัดเรื่องงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงทาง
นโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหาร
การศึกษาท้องถิ่นในด้านบุคลากร และการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดกาศึกษาของศูนย์พัฒนาการของเด็ก     
ให้มีมาตรฐานการศึกษา และการบริหารจัดการที่ดีต่อไป 
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ครบทั้ง ๔ ด้าน 

  ๑.๑ กลยุทธ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน 

๑.โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

-เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน ดสีมวัย 

-เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น 

ดีสมวัย 

๑๐๐ % ๑๐๐ % -เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยและเด็ก
เล็กได้รับการส่งเสริม
การจัดประสบการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก 

๒.โครงการส่งเสริม
การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ส าหรับเด็ก 

-เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน ดสีมวัย 

-เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น 

ดีสมวัย 

๑๐๐ % ๑๐๐ % -เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยและเด็ก
เล็กได้รับการส่งเสริม
การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ส าหรับเด็ก 

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน 

๑.โครงการอาหาร
กลางวัน 

-เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน ดสีมวัย 

-เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น 

ดีสมวัย 

๑๐๐ % ๙๕ % -เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสรมิสุขภาพด้วย
อาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(นม)แต่
เด็กบางส่วนยังมี
ปัญหาน้ าหนักน้อย/
น้ าหนักเกินซึ่งต้องมี
แก้ไขปัญหา
รายบุคคลต่อไป 
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๒.โครงการอาหาร
เสริม(นม) 

-เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน ดสีมวัย 

-เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น 

ดีสมวัย 

๑๐๐ % ๙๕ % -เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วย
อาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(นม)แต่
เด็กบางส่วนยังมี
ปัญหาน้ าหนักน้อย/
น้ าหนักเกินซึ่งต้องมี
การแก้ไขปัญหา
รายบุคคลต่อไป 

    ๑.๓ กลยุทธ์ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและประเพณีท่ีดีงามให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน 

๑.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

-เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ให้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

-เด็กเล็กให้มีจิตส านึก
รักสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

๑๐๐ % ๑๐๐ % -เด็กเล็กให้มี
จิตส านึกรักสถานบนั
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และ
กตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 

๒.โครงการวันส าคัญ
ทางศาสนา 

-เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ให้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

-เด็กเล็กให้มีจิตส านึก
รักสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

๑๐๐ % ๑๐๐ % -เด็กเล็กให้มี
จิตส านึกรักสถานบนั
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และ
กตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 

 
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมผู้ปกครองมีความรู้ในการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

๒.๑  กลยุทธ์ จัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็ก 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน 

๑. โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 

-เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้า ใจ
ในการพัฒนาเด็ก
ทั้งใน ๔ ด้าน และ
มีส่วนร่วม ร่วมมือ
กันแก้ปัญหา นัก 
เรียนได้ถูกต้องตาม
สภาพที่เปน็จริง 

-ผูปกครองได้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดูแลให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาศูนย ์

๑๐๐ % ๑๐๐ % -เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
ผู้ปกครองเพิ่มมาก
ขึ้น 
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๒.โครงการเยี่ยมบ้าน
หนูน้อย 

-เพื่อให้ผู้ปกครอง
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
พัฒนาเด็กทั้ง 4 
ด้าน และมีส่วน
ร่วม ร่วมมือกัน
แก้ปัญหานักเรียน
ได้ถูกต้องตาม
สภาพที่เปน็จริง 

-ผู้ปกครองได้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดูแลเด็กและให้
ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาศูนย ์

๑๐๐ % ๑๐๐ % -เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
ผู้ปกครองเพิ่มมาก
ขึ้น 

 ๒.๒  กลยุทธ์ การจัดมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน 

๑. โครงการจัดมุมการ
เรียนรู้ส าหรับ
ผู้ปกครอง 

-เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 
-เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้มีความใกล้ชดิ
และประสาน
สัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองกับเด็ก
ปฐมวัย 

-ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น
รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการ
พัฒนาศูนย์ฯ 

๑๐๐ % ๑๐๐ % -ผู้ปกครองได้รับ
ความด้านการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอย่าง
สม่ าเสมอ ควร  
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้มาก
ขึ้น 

๒.โครงการเล่านิทาน
อ่านและเลน่กับลูก 

-เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 
-เพื่อให้ผู้ปกครอง
มีความใกล้ชิดและ
ประสานสัมพนัธ์
ระหว่างผู้ปกครอง
กับเด็กปฐมวัย 

-ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น
รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการ
พัฒนาศูนย์ฯ 

๑๐๐ % ๑๐๐ % -ผู้ปกครองได้รับ
ความด้านการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอย่าง
สม่ าเสมอ ควร  
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้มาก
ขึ้น 
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๓. ยุทธ์ศาสตร์ ด้านการส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็ก 
๓.๑  กลยุทธ์ การจัดหาสื่อที่ทันสมัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน 

๑. โครงการจัดซื้อสื่อ
วัสดุครุภัณฑ ์

-เพื่อจัดหาซื้อสื่อ
วัสดุ ครุภัณฑ์ไว้ใช้
ในศูนย์ฯใหเ้พียง 
พอส าหรับเด็ก 
 

-จัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนและวสัดุ
การศึกษาที่จ าเปน็ 

๑๐๐ % ๑๐๐ % -เนื่องจากงบ 
ประมาณมีจ ากัดท า
ให้สื่อการเรียนการ
สอนบางอย่างยงัจัด 
หาได้ไม่เพียงพอ
เพราะมีราคาค่อน 
ข้างแพง 

 
๓.๒  กลยุทธ์ จัดหาสื่อที่เหมาะสมและเพียงพอกับเด็ก 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน 

๑. โครงการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับวัย  

- เพื่อให้ได้สื่อการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมและ
เพียงพอกับเด็ก 
- เพื่อน าวัสดุที่มี
อยู่ในท้องถิ่นมา
ผลิตสื่อการเรียน
การสอนที่มี
คุณภาพและ
เหมาะสมกับวัย 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและมี
คุณภาพเหมาะสมกับ
วัย 

๑๐๐ % ๑๐๐ % - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้จัดท าสื่อที่
หลากหลายส าหรับ
เด็กเพื่อให้เหมาะสม
กับวัย 

2. โครงการสื่อจาก
ธรรมชาต ิ

- เพื่อให้ได้สื่อการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมและ
เพียงพอกับเด็ก 
- เพื่อน าวัสดุที่มี
อยู่ในท้องถิ่นมา
ผลิตสื่อการเรียน
การที่มีคุณภาพ
แบะเหมาะสมกับ
วัย 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและมี
คุณภาพเหมาะสมกับ
วัย 

100 % 100 % - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้จัดท าสื่อที่
หลากหลายส าหรับ
เด็กเพื่อให้เหมาะสม
กับวัย 
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4.  ยุทธศาสตร์  ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     4.1 กลยุทธ์  การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน 

1. โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้น่าอยู ่

- เพื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาคาร
สถานทีน่่าอยู่และ
สวยงาม มี
สภาพแวดล้อม
สะอาดสวยงาม
เป็นแหล่งเรียนรู้
ของเด็ก 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารสถานที่นา่อยู่ มี
สภาพแวดล้อม
ภายนอกสะอาดแลดู
สวยงามมากข้ึน 

100 % 70 % - การด าเนินงานยัง
ไม่เห็นผลเปน็อย่าง
เต็มที่เพราะติดขัดที่
งบประมาณมีจ ากัด 

2. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม/
ปรับปรุงภูมิทัศน ์

- เพื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาคาร
สถานทีน่่าอยู่และ
สวยงาม มี
สภาพแวดล้อม
สะอาดสวยงาม
เป็นแหล่งเรียนรู้
ของเด็ก 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารสถานที่นา่อยู่ มี
สภาพแวดล้อม
ภายนอกสะอาดแลดู
สวยงามมากข้ึน 

100 % 70 % - การด าเนินงานยัง
ไม่เห็นผลเปน็อย่าง
เต็มที่เพราะติดขัดที่
งบประมาณมีจ ากัด 

 
     4.2 กลยุทธ์  การปรับปรุงดูแลบริเวณสนามและเครื่องเล่นสนามให้แข็งแรงและปลอดภัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน 

1. โครงการสนามเด็ก
เล่นมั่นคงปลอดภัย 

- เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กมีเครื่อง
เล่นสนามที่มัน่คง
แข็งแรง ปลอดภัย
และเพียงพอ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องเล่นสนามที่
มั่นคง 

100 % 70 % - การด าเนินงานยัง
ไม่เห็นผลเปน็อย่าง
เต็มที่เพราะติดขัด
ที่งบประมาณมี
จ ากัด 

2. โครงการจัดหา
เครื่องเล่นสนามให้
เพียงพอกับเด็ก 

- เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กมีเครื่อง
เล่นสนามที่มัน่คง
แข็งแรง ปลอดภัย
และเพียงพอ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องเล่นสนามที่
มั่นคง 

100 % 70 % - การด าเนินงานยัง
ไม่เห็นผลเปน็อย่าง
เต็มที่เพราะติดขัด
ที่งบประมาณมี
จ ากัด 
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5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
     5.1 กลยุทธ์  การส่งเสรมิให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน 

1. โครงการชุมชนร่วม
สร้างสรรค์พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

- เพื่อให้เด็ก
ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

- เด็ก ผู้ปกครองและ
ครูได้มีส่วนร่วมจัดท า
ของเล่นพื้นบา้นที่
สามารถจัดหาวสัดุใน
ท้องถิ่น 

100 % 70 % - ชุมชนได้มีสว่นร่วม
ในการสร้างสรรค์
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยด้วยภูมิ
ปัญญาชาวบ้านใน
การจัดท าของเล่น
พื้นที่บา้น 

2. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม/
ปรับปรุงภูมิทัศน ์

- เพื่อให้เด็ก
ผู้ปกครองและครู 
ผู้ดูแลเด็กได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

- เด็ก ผู้ปกครองและ
ครู ได้มีส่วนร่วมจัดท า
ของเล่นพื้นบา้นที่
สามารถจัดหาวสัดุใน
ท้องถิ่นได ้

100 % 70 % - ชุมชนได้มีสว่นร่วม
ในการสร้างสรรค์
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยด้วยภูมิ
ปัญญาชาวบ้านใน
การจัดท าของเล่น
พื้นที่บา้น 

 
     5.2 กลยุทธ์  จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิงาน 

1. โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาศนูย์ใน
การจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

- เพื่อให้คณะกรรม 
การมีส่วนร่วมใน
การเลือกซื้อสื่อ
การเรียนการสอน
ที่เหมาะสม 

- คณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน
ให้กับเด็กได้อย่าง
เหมาะสม 

100 % 100 % - คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
ทุกคน  ได้ร่วม
ประชุมการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน
ให้กับเด็ก 

2. โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการ
พัฒนาการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

- เพือ่ให้คณะกรรม 
การมีส่วนร่วมใน
การเลือกซื้อสื่อ
การเรียนการสอน
ที่เหมาะสม 

- คณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน
ให้กับเด็กได้อย่าง
เหมาะสม 

100 % 100 % - คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
ทุกคน  ได้ร่วม
ประชุมการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน
ให้กับเด็ก 

100 % 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์และกลยทุธ ์

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
พัฒนาการทั่ง 4 ดา้น 
1.2 จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
1.3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีที่ดี
งามให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

กองการศึกษาฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้ปกครองมีความรู้
ในการพัฒนาการของเด็กปฐมวยั 

2.1 พัฒนาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การดูแลเด็ก 
2.2 จัดมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง 

กองการศึกษาฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสง่เสริมสื่อการเรียน
การสอน 

3.1 จัดหาสื่อที่ทันสมัย 
3.2 จัดหาสื่อที่เหมาะสมและ เพียงพอส าหรับเด็ก 

กองการศึกษาฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาคาร
สถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๔.๑ ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔.๒ ปรับปรุงดูแลเครื่องเล่นสนามให้มั่นคงและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

๕.๑ ส่งเสริมให้ชุมชนส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๕.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

กองการศึกษาฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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บทที่ 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนก

ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
 

รวม 4 ปี
งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1. ยทุธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียน
รู้ของเด็กปฐมวัย
    1.1 กลยทุธ์จดักิจ 2,000 2 2,000 2 2,000 2 2,000 2 8,000
กรรมการเรียนการสอน
ใหเ้หมาะสม พัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน
    1.2 กลยทุธ์จดั 1,410,954 2 1,410,954 2 1,410,954 2 1,410,954 2 5,643,816
อาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(นม)
    1.3 กลยทุธ์ปลูกฝัง 3,000 2 3,000 2 3,000 2 3,000 2 12,000
คุณธรรมจริยธรรมและ
เพณีท่ีดีงามใหเ้หมาะ
สมกับเด็กปฐมวัย

รวม 1,415,954 6 1,415,954 6 1,415,954 6 1,415,954 6 5,663,816

ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์
ปงีบประมาณ 2561 ปงีบประมาณ 2562 ปงีบประมาณ 2563 ปงีบประมาณ 2564

 

 
๒. ยทุธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมผู้ปกครองมี
ความรู้ด้านการพัฒนา
การของเด็กปฐมวัย
    ๒.๑ กลยทุธ์พัฒนา ๓,๕๐๐ ๒ ๓,๕๐๐ ๒ ๓,๕๐๐ ๒ ๓,๕๐๐ ๒ 14,000
อบรมใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกับการดู
แลเด็ก
    ๒.๒ กลยทุธ์จดัมุม ๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒ 40,000
การเรียนรู้ส าหรับผู้
ปกครอง

รวม 13,500 4 13,500 4 13,500 4 13,500 4 54,000
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รวม 4 ปี
งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
๓. ยทุธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมส่ือการเรียน
การสอน
    ๓.๑ กลยทุธ์จดัหา ๓๗๐,๐๐๐ ๑ ๓๗๐,๐๐๐ ๑ ๓๗๐,๐๐๐ ๑ ๓๗๐,๐๐๐ ๑ 1,480,000
ส่ือทีท่นัสมัยความรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกับการ
ดูแลเด็ก
    ๓.๒ กลยทุธ์จดัหา ๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒ 40,000
ส่ือทีเ่หมาะสมและเพียง
ส าหรับเด็ก

รวม 380,000 3 380,000 3 380,000 3 380,000 3 1,520,000

ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์
ปงีบประมาณ 2561 ปงีบประมาณ 2562 ปงีบประมาณ 2563 ปงีบประมาณ 2564

 
๔. ยทุธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาอาคาร
สถานทีใ่หเ้อื้อต่อการ
เรียนรู้
    ๔.๑ กลยทุธ์ปรับปรุง ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ 800,000
อาคารสถานทีใ่หเ้อื้อต่อ
การเรียนรู้แลเด็ก
     ๔.๒ กลยทุธ์ปรับปรุง ๑๒๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ 480,000
ดูแลเคร่ืองเล่นสนามให้
มั่นคง และปลอดภยั

รวม 320,000 4 320,000 4 320,000 4 320,000 4 1,280,000

 
๕. ยทุธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชมุชน
    ๕.๑ กลยทุธ์ส่งเสริม ๒๖,๕๐๐ ๒ ๒๖,๕๐๐ ๒ ๒๖,๕๐๐ ๒ ๒๖,๕๐๐ ๒ 106,000
ใหช้มุชนส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา
    ๕.๒ กลยทุธ์จดัอบรม ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ 160,000
ใหค้วามรู้แก่คณะกรรม
การ บริหารศูนยใ์นการ
จดัการศึกษาส าหรับเด็กฯ

รวม 66,500 4 66,500 4 66,500 4 66,500 4 266,000
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๔.๒ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
    ๑) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  

 ๑.๑ กลยุทธ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ -โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

-เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้เกิดความ
พร้อมท้ัง ๔ ด้าน 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็กได้รับการ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ -เด็กปฐมวัย
เกิดความ
พร้อมท้ัง ๔ 
ด้าน 

กองการศึกษา/ 
ศพด. 

๒ -โครงการส่งเสริมการ
จัดประสบการเรียนรู้
ส าหรับเด็ก 

-เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็กได้รับการ
ส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ส าหรับเด็ก 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ -เด็กปฐมวัย
เกิดความ
พร้อมท้ัง ๔ 
ด้าน 

กองการศึกษา/ 
ศพด. 

 
1.2 กลยุทธ์ จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ -โครงการอาหาร
กลางวัน 

- เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารตาม
โภชนาการ 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็กได้รับ
อาหารกลางวัน 

1,014,300 1,014,300 1,014,300 1,014,300 - เด็กได้รับ
อาหารตาม
โภชนาการ
อย่างครบถ้วน 

กองการศึกษา/ 
ศพด. 

๒ - โครงการอาหารเสริม
(นม) 

- เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารเสริม(นม)
ครบถ้วนตาม
โภชนาการ 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็กได้รับ
อาหารเสริม(นม)
ครบถ้วน 

396,654 396,654 396,654 396,654 - เด็กได้รับ
อาหารเสริม
(นม)ตาม
โภชนาการ
อย่างครบถ้วน 

กองการศึกษา/ 
ศพด. 

 
1.3 กลยุทธ์ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและประเพณีที่ดีงามให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ - โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

- เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ให้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็กนักเรียน
ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

1,500 1,500 1,500 1,500 - เด็กปฐมวัยมี
คุณธรรม
จริยธรรมท่ีดี
งาม 

กองการศึกษา/ 
ศพด. 

๒ - โครงการวันส าคัญ
ทางศาสนา 

- เพื่อให้เดก็ปฐมวัย
ได้เรียนในวันส าคัญ
ต่างๆทางพุทธ
ศาสนาวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้ในวัน
ส าคัญต่างๆของ
ทางพุทธศาสนา 

1,500 1,500 1,500 1,500 - เด็กปฐมวัย
รู้จักวันส าคัญ
ทางพุทธ
ศาสนา
วัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทย 

กองการศึกษา/
ศพด. 
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    2) ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมผู้ปกครองให้มีความรู้ในการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
  2.๑ กลยุทธ์ การจัดอบรมให้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็ก 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ -โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง 

- เพื่อให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ปกครอง
ได้รับการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก 

1,500 1,500 1,500 1,500 -เด็กปฐมวัย
เกิดความ
พร้อมท้ัง ๔ 
ด้าน 

กองการศึกษา/
ศพด. 

๒ - โครงการเยี่ยมบ้าน
หนูน้อย 

- เพื่อให้ครูและ
ผู้ปกครองได้ร่วมมือ
กันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเด็กนักเรียน
ได้ถูกต้อง 

-ร้อยละ ๑๐๐ มี
การเข้าพบปะ
เยี่ยมนักเรียน
และผู้ปกครอง 

2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ -ครูและ
ผู้ปกครอง
สามารถแก้ไข
ปัญหา
นักเรียนได้
ถูกต้องตาม
สภาพความ
เป็นจริง 

กองการศึกษา/
ศพด. 

 
2.2 กลยุทธ์ การจัดอบรมให้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็ก 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ - โครงการจัดมุมการ
เรียนรู้ส าหรับ
ผู้ปกครอง 

- เพื่อความปลอดภัย
เพื่อให้ความรู้แก้
ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

-ร้อยละ ๑๐๐ มี
การจัดมุมการ
เรียนรู้ให้กับ
ผู้ปกครอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 - ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
พัฒนาเด็กท้ัง 
4 ด้าน 

กองการศึกษา/
ศพด. 

๒ - โครงการเล่านิทาน 
อ่านและเล่นกับลูก 

- เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้มีความใกล้ชิด
และประสาน
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครอง
กับเด็กปฐมวัย 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ปกครองมี
ความใกล้ชิดกับ
เด็กมากขึ้น 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ - ครูผู้ดูแล
เด็กและ
ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์
กับนักเรียน
ได้ถูกต้อง
ตามสภาพท่ี
เป็นจริง 

กองการศึกษา/
ศพด. 

 
    3) ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็ก  

  3.๑ กลยุทธ์ การจัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ - โครงการจัดซ้ือสื่อ
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

- เพื่อจัดหาซ้ือสื่อ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้ใช้
ในศูนย์ฯให้เพียงพอ
ส าหรับเด็ก 

-ร้อยละ ๑๐๐ มี
การจัดซ้ือสื่อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ให้เด็ก
อย่างเพียงพอ 

370,000 370,000 370,000 370,000 - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีส่ือ
วัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอ
ส าหรับเด็ก 

กองการศึกษา/
ศพด. 
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3.2 กลยุทธ์ จัดหาส่ือการเรียนการสอนให้เพียงและเหมาะสมกับเด็ก 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ - โครงการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับวยั 

- เพื่อให้มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับวัย 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
เด็กได้รับการ
พัฒนาการจาก
สื่อการเรียนการ
สอนท่ีดี 

5,000 5,000 5,000 5,000 - เด็กมีพัฒนา 
การท่ีดหีลาก 
หลายอย่าง
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา/
ศพด. 

๒ - โครงการจัดท าสื่อท่ี
ท าจากวัสดุธรรมชาติ 

- เพื่อน าวัสดุท่ีง่าย
ในท้องถิ่นมาผลิตสื่อ
การเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับวัย 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
เด็กได้รับการ
พัฒนาการจาก
สื่อการเรียนการ
สอนท่ีดี 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ - เด็กมีพัฒนา 
การท่ีดีหลาก 
หลายอย่าง
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา/
ศพด. 

 
    4) ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานท่ีให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

  4.๑ กลยุทธ์ การปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ - โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ีให้น่าอยู่ 

- เพื่อให้มีอาคารท่ี
แข็งแรงมั่นคง 

-ร้อยละ ๑๐๐ มี
การปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 
ศพด. 

100,000 100,000 100,000 100,000 - เด็กมีสื่อ
การเรียนท่ี
เหมาะสมกับ
วัย 

กองการศึกษา/
ศพด. 

2 - โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม/
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- เพื่อจัดสภาพแวด 
ล้อมของ ศพด.ให้
สะอาดสวยงามน่า
อยู่เป็นแหล่งเรียนรู้
ของเด็ก 

-ร้อยละ ๑๐๐ มี
การปรับปรุง
สถานท่ี ศพด. ให้
มีความน่าอยู่
เสมอ 

100,000 100,000 100,000 100,000 - ท าให้เด็กมี
จิตใจและ
อารมณ์
แจ่มใสอยู่
เสมอ 

กองการศึกษา/
ศพด. 

 
  4.2 กลยุทธ์ การดูแลเครื่องเล่นสนามให้หมั่นคงและปลอดภัย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ - โครงการสนามเด็ก
เล็กมั่นคงปลอดภัย
(ซ่อมแซม) 

- เพื่อให้เด็กมีสนาม
เด็กเล่นท่ีมั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
เด็กมีเครื่องเล่น
ในสนามเด็กท่ี
มั่นคงและ
ปลอดภัย 

40,000 40,000 40,000 40,000 - เด็กมี
อุปกรณ์ใน
การเล่นเพื่อ
พัฒนาการ
ของเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา/
ศพด. 

2 - โครงการจัดหาเครื่อง
เล่นสนามให้เพียงพอ
ส าหรับเด็ก 

- เพื่อให้เด็กมีเครื่อง
เล่นสนามอย่าง
เพียงพอ 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
เพื่อให ้ศพด. ได้
มีเครื่องเล่นให้
เด็กได้พัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง 

80,000 80,000 80,000 80,000 - เด็กมี
อุปกรณ์ใน
การเล่นเพื่อ
พัฒนาการ
ของเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา/
ศพด. 
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    5) ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  5.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ - โครงการชุมชนร่วม
สร้างสรรค์พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

- เพื่อให้เด็ก 
ผู้ปกครองและชุมชน
ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

- ร้อยละ 100 
ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

16,500 16,500 16,500 16,500 - เด็ก 
ผู้ปกครอง
และชุมชนได้
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองการศึกษา/
ศพด. 

2 - โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้
เด็กรู้จักนอบน้อม
แสดงความรักท่ีมีต่อ
แม่ 

- เพื่อให้เด็กมีความ
รักชาติตลอดท้ังใน
สถานบันครอบครัว 

- ร้อยละ 100 
เด็กและ
ผู้ปกครองมีความ
รักและความ
ผูกพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

10,000 10,000 10,000 10,000 - เด็ก 
ผู้ปกครอง
และชุมชนได้
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองการศึกษา/
ศพด. 

 
5.2 กลยุทธ์ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ - โครงการจัดประชุม
อบรมคณะกรรมการ
การบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้
คณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ 

- ร้อยละ 100 
คณะกรรมการให้
ความเข้าใจถึง
การจัดกิจกรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 - ท าให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับ
การพัฒนา 
การเพิ่มเติม
เพื่อน าไปใช้
ในชีวิตประ 
จ าวัน 

กองการศึกษา/
ศพด. 

2 - โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกาในการ
พัฒนาการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

- เพื่อให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษา เข้ามีส่ว
ร่วมในการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก 

- ร้อยละ 100 
คณะกรรมการให้
ความร่วมมือใน
การพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 - ท าให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับ
การพัฒนา 
การเพิ่ม เพื่อ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองการศึกษา/
ศพด. 
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                                                                       บทที่ 5 
               การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี  ไปสู่การปฏิบัติ 
5.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 
       คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการ
แผนพัฒนาการศึกษา  4  ปี  องค์การบริหารส่วนต าลบเสอเพลอ  ไปสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

 
1. นายสมัย    นครไพร นายก อบต.เสอเพลอ ประธานกรรมการ 
2. นางบุษบา   วงศ์หงศ์สา รอง นายก อบต.เสอเพลอ กรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ท.กฤดากร   อ่ึงสะกาว ปลัด อบต.เสอพลอ กรรมการ 
4. นายเกรียงไกร   จุลทองภิพัฒน์  ผอ.กองช่าง กรรมการ 
5. นางอุไรวรรณ   ประโกสันตัง หน.ส านักปลัด กรรมการ 
6. นายฉัตรชัย   จันทร์ศรีเสาร์ รองประธานสภาฯ กรรมการ 
7. นายไพโรจน์   พาสีราช ผอ.โรงเรียนบ้านทองอินทร์ กรรมการ 
8. นายทรงศักดิ์   สุวรรณภักดี ก านันต าบลเสอเพลอ กรรมการ 
9. นายศักดิ์ชัย   กิติราช ผอ.กองการศึกษา กรรมการ 

10. นางกนกนาฎ   ธรรมโหร ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
11. จ.ส.อ.ธนพชัย   พละจู นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขนุการ 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลการน า
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล ฯ 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผล ฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศผล

การติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละครั้ง  ทั้งนี้  ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
5.2  วธิีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 

เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นราย
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  ทั้งนี้  ควรประเมินผลทั้งระบบกล่าวคือ ประเมิน
ทั้งปัจจัยที่ใช้  กระบวนการที่ใช้  ผลผลิตที่ได้รับ  และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ  การก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
5.3  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 

ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน 



 

 
                                   ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

                                               ที่         /2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 
                                   ---------------------------------------------------- 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของกองการศึกษา  ได้เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  4 ปี  
ซึ่งมี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ซึ่งหลังจากกองการศึกษาได้
จัดท าแผนดังกล่าวแล้ว  จะต้องมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้แผนยุทธศาสตร์การศึกษา  ของ
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  กองการศึกษา  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการน าแผนการ
พัฒนาการศึกษา 4 ปี  ไปสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. นายสมัย    นครไพร นายก อบต.เสอเพลอ ประธานกรรมการ 
2. นางบุษบา   วงศ์หงศ์สา รอง นายก อบต.เสอเพลอ กรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ท.กฤดากร   อ่ึงสะกาว ปลัด อบต.เสอพลอ กรรมการ 
4. นายเกรียงไกร   จุลทองภิพัฒน์  ผอ.กองช่าง กรรมการ 
5. นางอุไรวรรณ   ประโกสันตัง หน.ส านักปลัด กรรมการ 
6. นายฉัตรชัย   จันทร์ศรีเสาร์ รองประธานสภาฯ กรรมการ 
7. นายไพโรจน์   พาสีราช ผอ.โรงเรียนบ้านทองอินทร์ กรรมการ 
8. นายทรงศักดิ์   สุวรรณภักดี ก านันต าบลเสอเพลอ กรรมการ 
9. นายศักดิ์ชัย   กิติราช ผอ.กองการศึกษา กรรมการ 

10. นางกนกนาฎ   ธรรมโหร ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
11. จ.ส.อ.ธนพชัย   พละจู นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขนุการ 

เมื่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี  ไปสู่
การปฏิบัติให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อ นายก อบต./ผู้อ านวยการ

สถานศึกษาทราบ 
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 สั่ง  ณ  วันที่             เดือน   ตุลาคม  2560 
 
 
                                              (นายสมัย    นครไพร) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 



 

 
                                ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
           เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2561-2564) 
                                   ---------------------------------------------------- 
         ตามท่ีกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี  

(พ.ศ.2561-2564)  ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  4  ศูนย์  ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ 
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี  ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน  โดยสอดคล้องตาม

แนวทางของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบล
เสอเพลอ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาการศึกษา  4  ปี ไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2561-2564)  ของกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เสอเพลอ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศ  ณ  วันที่               เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 
 
 
                             (นายสมัย    นครไพร) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
 


