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ค าน า 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลนาทราย ได๎จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2563 ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการบริหารด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลนาทราย โดยได๎มีการรวบรวมปัญหาที่ต๎องด าเนินการ ความต๎องการของผู๎ปกครอง ประชาชนใน
ท๎องถิ่น และผู๎ที่มีสํวนได๎เสียของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนทราย และได๎ก าหนดประเด็นปัญหาที่ต๎องพัฒนาขึ้น
เพ่ือให๎ครอบคลุมมิติของการพัฒนา 

ดังนั้น เพ่ือให๎การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลนาทราย  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลนาทราย เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และสอดคล๎องกับ
แนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
รายได๎และการจํายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาทราย จึงได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารสํวนต าบลนาทราย แผนพัฒนา
จังหวัด และแผนพัฒนากลุํมจังหวัด และเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานตํอไป 

 
 

คณะผู๎จัดท า 
พฤษภาคม 2563 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 

1.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 การจัดท าแผน (Planning) ถือเป็นการก าหนดสิ่งที่ประสงค์จะให๎เกิดขึ้นในอนาคต โดยอาจมี
เปูาหมายที่จะแก๎ไขปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการตํางๆอันเป็นภารกิจหน๎าที่ขององค์กรหนึ่งๆ การจัดท า
แผนเป็นปัจจัยที่ส าคัญเป็นอยํางยิ่งที่จะท าให๎การบริหารงานตํางๆส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี การขาดการจัดท า
แผนจึงเสมือนกับการบริหารงานโดยไร๎ทิศทาง ยากตํอวัดผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ในการบริหารจัดการด๎านการศึกษาก็เชํนเดียวกัน มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องด าเนินการจัดให๎มี
แผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือเป็นการก าหนดเปูาหมายและทิศทางการพัฒนาด๎านการศึกษา อันจะสํงผลให๎การ
เรียนการสอนมีทิศทางที่ชัดเจน กลําวคือ ผู๎สอนสามารถสอนในสิ่งที่ก าหนดไว๎ได๎อยํางสัมฤทธิผล และผู๎เรียนมี
ความรู๎ความเจริญเป็นไปในทิศทางที่ก าหนดไว๎ได๎  

กระทรวงมหาดไทยได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จึงได๎ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2551 และภายหลังจากระเบียบดังกลําวมีผล
บังคับใช๎ สํงผลให๎สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง ต๎องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ดังนี้  

แผนพัฒนาการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

 
1.2 ความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลนาทราย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่          
1 กุมภาพันธ์ 2549 ตามประกาศองค์การบริหารสํวนต าบลนาทราย ปัจจุบันได๎จัดการศึกษามาเป็น
ระยะเวลา 14 ปี  โดยในปี พ.ศ. 2549  ได๎ใช๎อาคารสถานที่และห๎องเรียนจากโรงเรียนวัดน้ าสรง หมูํที่ 3 
ต าบลนาทราย เป็นสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย และตํอมาในปี พ.ศ. 2557 ได๎ย๎ายมาตั้ง
สถานที่ใหมํซึ่งเป็นที่ดินธรณีสงฆ์ โดยขอเชํากับวัดหญ๎า หมูํที่ 2 ต าบลนาทราย  พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  3 ไรํ 
2 งาน 57 ตารางเมตร  มีอาคารเรียน 1 หลัง ประกอบด๎วยห๎องเรียน 3 ห๎อง โรงอาหาร 1 โรง ห๎องน้ า 3 ห๎อง 
และขอใช๎อาคารสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ จ านวน 2 ห๎อง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย รับบริการเด็กในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมูํบ๎าน ดังนี้ 
1. บ๎านปลายทํา   หมูํที่ 1 
2. บ๎านห๎วยน้ าเย็น หมูํที่ 2 
3. บ๎านน้ าสรง  หมูํที่ 3 
4. บ๎านเหว็ด  หมูํที่ 4 
5. บ๎านยางเตี้ย  หมูํที่ 5 
6. บ๎านนาทราย  หมูํที่ 6 
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1.3 ที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย ตั้งอยูํ  หมูํที่  2 ต าบลนาทราย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีการคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางโดยเส๎นถนนหลวงหมายเลข 4103 ถนนนครศรี -
ปากพูน-ทําศาลา 
 

1.4 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
       นางกชพร  แก๎วขวัญ อายุ 46 ปี อายุราชการ 24 ปี ต าแหนํงรองปลัดองค์การบริหารสํวน

ต าบล ระดับต๎น วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ เบอร์โทร 093-7719869  E-mail : 
nutnasai58@gmail.com ด ารงต าแหนํงนี้ตั้งแตํ ปี 2559 

 
1.5 ข้อมูลนักเรียน 

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย มีเด็กเล็กอายุ 2 - 6 ปี อยูํในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 
250 คน (ข๎อมูลของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพบ๎านปลายทํา  ปี 2561) ได๎รับการศึกษาในชั้นกํอน
ระดับประถมศึกษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย จ านวน 85 คน คิดเป็น ร๎อยละ 34 ของจ านวนเด็ก
ในพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 

 
 

ปี
การศึกษา 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น (คน) เพศ 
รวม 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
ครู (คน) 2-3 ขวบ 3-4 ขวบ 4- 5 ขวบ 5-6 ขวบ ชาย หญิง 

2560 18 42 22 17 65 34 99 5 6 

2561 27 21 30 16 57 37 94 5 6 

2562 25 15 32 15 51 34 85 5 6 

 
1.6 ข้อมูลบุคลากร 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุราชการ/
งาน 

ต าแหน่ง/ระดับ 
วุฒิการศกึษา/วิชาเอก

การศึกษาสูงสุด 
สอนชั้น 

ประสบการณ์  
(ปี) 

1 นางสาวิตรี จันพลโท 46 8 คร/ูค.ศ.1 ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

บริบาล 
2 

14 

2 นางกันทิมา ช๎างกลาง 40 8 ครู/ค.ศ.1 ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

บริบาล 
3 

14 

3 นางกุสุมา ภักดี 41 6 ครู/ค.ศ.1 ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

บริบาล 
2 

13 

4 น.ส. กัญญพัชร นพรัตน์ 40 8 ผู๎ดูแลเด็ก 
 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

บริบาล 
1 

8 

5 วําที่ รต. หญิงมนฤด ีหยูํทองค า 31 5 ผู๎ดูแลเด็ก 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาโลจิสติกส์  

เด็กเล็ก 
5 

6 น.ส. จิรภรณ์ วาระเพียง 46 4 ผู๎ดูแลเด็ก 
 

ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาประถมศึกษา 

เด็กเล็ก 
4 
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แผนภูมิการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

หัวหน้าสถานศึกษา 

นางกชพร แก้วขวญั 

งานวิชาการ 

นางกุสมุา  ภักด ี
นางสาวกัญญพัชร นพรัตน์ 

 

งานบริหารทั่วไป 

นางสาวิตรี จันพลโท 
นางจิรภรณ์ วาระเพียง 

 

งานบุคคล 

นางกันทิมา ช้างกลาง 
ว่าที่ ร.ต. หญิงมนฤดี หยูท่องค า 

 

งานงบประมาณ 

นางภัชรีย์ ศรีสมบัติ 

 

• งานหลักสูตรและการสอน 
• งานนิเทศและพฒันาคณุภาพ 
•  แผนพฒันาการศึกษา 
•  แผนปฏิบัติการประจ าป ี
•  งานประชุมกรรมการบริหารศนูย ์
ฯลฯ 

 

• งานธุรการ สารบรรณ การ
รายงาน 
• งานระบบข๎อมลูสารสนเทศ 
•  งานอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล๎อมและภูมิทัศน ์
•  งานบริหารสนิทรพัย์ของ ศพด. 
• งานประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 
 

• การลงเวลาปฏิบัติงาน 
• งานทะเบียนประวัต ิ
• การออกนอกสถานที่ 
• งานประชุมบุคลากร  
• งานสํงเสริมกิจกรรมชุมชน 
ฯลฯ 
 

 

• การบัญชี เบิก –จําย และ
สรุปรายงาน 
• การบริหารงานพสัด ุ
• การจัดซื้อ-จัดจ๎าง 
• ควบคุมการเงินและการบัญชี 
ฯลฯ 
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คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 
 

1. นายอนันต์ รวมพงษ์  ผู๎ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายเมษา ดาวัลย์  ผู๎ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  กรรมการ 
3. นางนิศากร สุขบ าเพ็ญ  หัวหน๎าส านักงานปลัด   กรรมการ 
4. นางสุภาตรี ศรีศักดิ์  เจ๎าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  กรรมการ 
5. นางภัชรีย์ ศรีสมบัต ิ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
6. นางสาวิตรี จันพลโท  คร ู     กรรมการ 
7. ร.ต.บัญชา จุนาพงศ์  ผู๎แทนชุมชน    กรรมการ 
8. นายสวัสดิ์ รชัทูล  ผู๎แทนชุมชน    กรรมการ 
9. นายเวช ธรรมโชต ิ  ผู๎แทนสมาชิกสภา อบต.นาทราย  กรรมการ 
10. นางนันทา บุญอมร  ตัวแทนผู๎ปกครอง   กรรมการ 
11. นางกันทิมา ช๎างกลาง คร ู     กรรมการ 
12. นางสาวกัญญพัชร นพรัตน์ ผู๎ดูแลเด็ก    กรรมการ 
13. นางกชพร แก๎วขวัญ  หัวหน๎าสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางกุสุมา ภักดี  คร ู     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 
 
1.7 สภาพสังคม 

สภาพชุมชนโดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย ประชาชนประกอบอาชีพหลัก คือ 
การเกษตร ท าสวน ท านา และค๎าขาย บุคคลในชุมชนสํวนใหญํจะนับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ 
ประเพณีในท๎องถิ่นเป็นที่รู๎จักกันโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีชักพระ ประเพณีเข๎าพรรษา 
ประเพณสีงกรานต์ ฯลฯ  ศิลปวัฒนธรรมในท๎องถิ่น ได๎แกํ หนังตะลุง มโนราห์ เป็นต๎น 

 
1.8 ภาษาถิ่น 
 ภาษาท่ีใช๎ ภาษาท๎องถิ่นภาคใต๎ 
 
1.9 ปราชญ์ท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ปราชญ์ท้องถิ่น เรื่อง/ด้าน 
1 นางจรรยา  กิมิฬาร์ เศรษฐกิจพอเพียง 
2 นายสวาท ชํอระชู การท าไขํเค็มบ๎านปลายทํา 
3 นางปราณี   ชํวงชล เย็บจาก 
4 นายเมษา ดาวัลย์ พิธีกรทางศาสนา 
5 นายสมบูรณ ์วิหกฤทธิ์ กลองยาว 
6 นางอมรรัตน์ วาระเพียง การปลูกมะนาว / ผักสวนครัว 
7 นายณรงค ์ไทยทองนุํน การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 
8 นางส ารวย ฤทธิรงค์ การเพาะเห็ดหูหนู 
9 นางนันทา   บุญอมร  การสานปลาตะเพียนจากก๎านมะพร๎าว 
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1.10 แหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ สถานที ่ ผู้ประสานงาน 
1 กลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร(เครื่องแกง) 26 ม.1 ต.นาทราย น.ส.ประทุม  สุทธิศิริ 
2 กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ม.1 ต.นาทราย     นายอดุลย์  ชุมจอม 
3 กลุํมนาทรายตัดเย็บเสื้อผ๎า-เสริมสวยหมูํบ๎าน ม.1 13 ม.1 ต.นาทราย น.ส. สมศรี  ศักดิภาชน ์
4 กลุํมผู๎เลี้ยงสัตว์ปีก(เป็ดไขํ) 39/5 ม.1ต.นาทราย นายสวาท  ชํอระชู 
5 กลุํมเกษตรกร(ท านา) 14 ม.1 ต.นาทราย นายเล็ก นาคทองทิพย์ 
6 กองทุนหมูํบ๎านห๎วยน้ าเย็น 56 ม.2 ต.นาทราย นางปรีดา  ขุนรักษ์ 
7 กลุํมเกษตรกรท านา ต.นาทราย 78 ม.2 ต.นาทราย นายเยื้อน   นุชพืช 
8 กลุํมผลิตของใช๎ทดแทนในครัวเรือน 102/3 ม.2 ต.นาทราย นางกัลยา   ยิ่งนคร 
9 กลุํมสัตว์ปีก 43 ม.3 ต.นาทราย นายสวัสดิ์   รัชทูล 

10 กลุํมชุมชนเพราะเห็ดหูหนู นางฟูา เป๋าฮ้ือ บ๎านห๎วยน้ าเย็น ม.2 ต.นาทราย นางส ารวย ฤทธิรงค์ 
11 กลุํมเงินออมบ๎านเหว็ด 1 ม.4 ต.นาทราย นางอุทัยทิพย์ กาญจนะ 
12 กลุํมจักสานยํานลิเพาบ๎านวังมํวง 39 ม.5 ต.นาทราย น.ส.มลฑา กังวาลก๎อง 
13 กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ม.6 ต.นาทราย 78/4 ม.6 ต.นาทราย นายจรัญ  ธัญวรรณ์ 
14 กลุํมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น(กลองยาว) 69/6 ม.6  ต.นาทราย นายสมบูรณ์ วิหกฤทธิ์ 
15 กลุํมกองทุนหมูํบ๎านบ๎านนาทราย 97 ม.6 ต.นาทราย นางสุภลักษณ์ ค าปล๎อง 
16 กลุํมปุ๋ยหมักนครศรีฯเกษตรอินทรีย์ 70/6 ม.6 ต.นาทราย นายวรรโณ  สุขแก๎ว 
17 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาทราย ม.2 ต.นาทราย นายวัชรา ชุมธรรม 
18 ชมรมผู๎สูงอายุต าบลนาทราย ม.3 ต.นาทราย ร.ต.บัญชา จุนาพงษศ์ 
 
1.11 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลนาทราย รํวมมือกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะผู๎มีสํวนได๎เสีย (Stake Holders) ไดท๎ าการวิเคราะห์เพื่อหา จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค 
เพ่ือจะได๎ก าหนดแผนอนาคต แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช๎หลักการวิเคราะห์ สภาพ
ขององค์กร (SWOT Analysis)  ผลการวิเคาระห์ท าให๎เราทราบองค์กรดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strength-S) 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายมีปริมาณครูตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
2) การใช๎จํายเงินงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผน แผนพัฒนาการศึกษา 

แผนปฏิบัติงาน /นโยบาย/โครงการที่ก าหนด มีการใช๎จํายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบงานพัสดุโปรํงใส 
และตรวจสอบได๎ 

3)  ครู/ผู๎ดูแลเด็กมีประสบการณ์ มีทักษะและได๎รับการอบรมสม่ าเสมอ 

4)   คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพ และมีสํวนรํวมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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จุดออ่น (Weakness-W) 
1) ครูผู๎ดูแลเด็กมีภาระงานหลายอยํางที่ต๎องรับผิดชอบสํงผลตํอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
2) ห๎องเรียนไมํเพียงพอ 
3) สภาพแวดล๎อมภายในและสาธารณูปโภคไมํได๎มาตรฐาน 

4) สื่อ / เทคโนโลยีขาดผู๎ช านาญในการบ ารุงรักษา 

5) บุคลากรบางสํวนขาดความรู๎ ความช านาญ ด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
 
 

โอกาส (Opportunity-O) 
1) สถานศึกษาตั้งในแหลํงชุมชนมีการคมนาคมที่สะดวก 
2) ได๎รับความรํวมมือจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู๎ปกครองให๎การชํวยเหลือในด๎าน

การจัดกิจกรรม และได๎รับความรํวมมือจากวิทยากรภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3) ชุมชนรํวมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่น ท าให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎และรํวมสืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
4) มีแหลํงเรียนรู๎ทางด๎านศาสนา 
5) ประชาชนในพื้นท่ีให๎ความส าคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
อุปสรรค (Threat-T) 
1) สภาพครอบครัวที่แตกแยก และครอบครัวที่มุํงแตํประกอบอาชีพท าให๎เด็กขาดความอบอํุน ขาด

การดูแลเอาใจใสํ 
2) สภาพเศรษฐกิจของชุมชนคํอนข๎างต่ า ผู๎ปกครองวํางงานและมีรายได๎น๎อย จึงไมํสามารถสํงเสริม

สนับสนุนบุตรหลานได๎เต็มที่   
3) ภาวะเศรษฐกิจสํงผลตํอการให๎การสนับสนุนจากองค์กร ชุมชนลดลง 
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชําพ้ืนที่วัด ไมํสามารถกํอสร๎างอาคารเพิ่มได๎ 
 
จากการน าปัญหาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต๎องด าเนินการแก๎ไขและความต๎องการของประชาชน/ 

ชุมชนในท๎องถิ่นและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของสถานศึกษามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน และ        
การวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ( SWOT Analysis) ท าให๎เห็นได๎วําศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กต าบลนาทราย มีความส าคัญส าหรับการให๎บริการประชาชนในท๎องถิ่น  โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กซึ่ง
เป็นบุตรหลานของคนในท๎องถิ่น ให๎พัฒนาทางด๎านคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  ถือเป็นงานส าคัญในการสร๎าง
อนาคต แม๎จะมีจุดอํอนอยูํบ๎าง แตํก็สามารถพัฒนาและแก๎ไขได๎ด๎วยความตั้งใจจริง มุํงมั่นพัฒนาและแก๎ไข
อยํางเป็นระบบ  ส าหรับโอกาสถือเป็นปัจจัยที่สามารถสนับสนุนให๎การบริหารจัดการมีคุณภาพยิ่งขึ้น  อีกทั้ง
อุปสรรคก็ถือเป็นปัจจัยที่สามารถสร๎างความท๎าทายตํอการพัฒนางานด๎านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลนาทรายให๎มีคุณภาพตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่นมากยิ่งขึ้น  ผลจากการวิเคราะห์ทาง
คณะท างานจึงได๎รํวมกัน ก าหนด วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เปูาประสงค์ (Glow) ยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ เอกลักษณ ์อัตลักษณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังตํอไปนี้ 
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 “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน า
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี  ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
สุข” 
 
 
 
 
 
 
๑. สํงเสริมและพัฒนาเด็กให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะเหมาะสมกับวยัเป็นไปตามศักยภาพ 
๒. สํงเสริมและพัฒนาครูและผู๎ดูแลเด็กให๎ได๎มาตรฐานวิชาชีพ 
๓. สํงเสริมและจัดสิ่งแวดล๎อมให๎ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอ้ือตํอการเรียนรู๎ เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กทุกด๎าน 
๔. สํงเสริมให๎ครูและผู๎ดูแลเด็กใช๎เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
๕. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอยํางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
๖. ประสานความรํวมมือระหวํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู๎ปกครอง ชุมชน และทุกภาคสํวน เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 
๗. น๎อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการเรียนการสอนและการด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 

๑. ผู๎เรียนมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต อยํางมีความสุข 

๒. ครูและผู๎ดูแลเด็กได๎รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายมีสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย และเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

๔. ครูและผู๎ดูแลเด็กใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ 

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายบริหารจัดการศึกษาอยํางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

๖. ผู๎ปกครอง ชุมชน และทุกภาคสํวน มีสํวนรํวมในการสํงเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ 

๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายน๎อมน าแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการจัด
ประสบการณ์ 

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลนาทราย ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ของ
ศูนย์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ D4D Model ค๎นหาสิ่งที่ดีที่สุด วาดฝันไว๎ ออกแบบ ท าให๎เป็นจริง  ในการบริหารงาน

ขององค์กรซึ่งสามารถเอามาปรับใช๎ได๎ ดังนี้ 
 

Dreaming คือ ความฝัน โดยทุกคนที่มีสํวนได๎เสียในองค์กรรํวมกันฝัน รํวมกันก าหนดอนาคตของ
องค์กรวําในอนาคตจะเป็นอยํางไร ความฝันนั้นต๎องเป็นฝันที่เป็นจริง 

Design คือ การออกแบบเมื่อเรารํวมกันฝันแล๎ว เราก็มารํวมกันออกแบบงานโครงการ/กิจกรรม ตํางๆ
เพ่ือจะเดินทางไปสูํฝัน การออกแบบจะต๎องค านึงถึง จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค ขององค์กร 

Doing คือ เมื่อเราออกแบบแล๎วก็ลงมือท าตามแบบที่ก าหนดไว๎ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
Double Check คือ การตรวจสอบในการท างานให๎บรรลุไมํผิดทิศทาง ไมํหลายทาง เราจึงมีการตรวจสอบ

ตลอดเวลาทุกกระบวนการ เชํน เราต๎องตรวจสอบวําการกระท า (Doing) ให๎เป็นไปตามแบบและแบบนั้นจะสํงผลตํอฝัน
อยํางไร 

Developing คือ การพัฒนาให๎เจริญรุํงเรืองตํอไปอยํางไมํหยุดยั้ง ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายได๎
ยึดหลักการบริหารงาน D4D ในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
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สีประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 
“สีฟูา - สีขาว” 
 
สีฟ้า หมายถึง ร่าเริงแจ่มใส 
สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกลักษณ์ 
 

“ ไหว้สวย ยิ้มใส ” 

อัตลักษณ ์
 

“พัฒนาการดี มีวินัย สดใสสะอาด” 
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มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย ได๎น ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาติ พ.ศ.2561 มา

ก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย ด าเนินตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๓ ด๎าน ตามตัวบํงชี้ ดังนี้ 

มาตรฐานด๎านที่ 1 การบริหารจัดการ 
จ านวน 5 ตัวบํงชี้/ 26 ข๎อ 

มาตรฐานด๎านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู๎และเลํน 
จ านวน 5 ตัวบํงชี้/ 20 ข๎อ 

มาตรฐานด๎านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย 
  -  แรกเกิด ถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) จ านวน 2 ตัวบงชี้/ 7 ข๎อ 
  - 3 – 6 ปี (กํอนเข๎าประถมศึกษาชั้นปีที่ 1) จ านวน 7 ตัวบํงชี้/ 22 ข๎อ 
สาระของมาตรฐานแตํละด๎านมี ดังนี้ 
 

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  

ตัวบํงชี้ยํอย    1.1.1  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอยํางเป็นระบบ   
 1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 1.1.3 บริหารจัดการข๎อมูลอยํางเป็นระบบ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนํวยงานที่สังกัด 

ตัวบํงชี้ยํอย    1.2.1  บริหารจัดการบุคลากรอยํางเป็นระบบ 
 1.2.2 ผู๎บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน๎าระดับปฐมวัย/ผู๎ด า เนินกิจการ  มีคุณวุฒิ/ 

คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 ครู/ผู๎ดูแลเด็กท่ีท าหน๎าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติ

เหมาะสม 
 1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราสํวนของครู/ผู๎ดูแลเด็กอยํางเหมาะสมพอเพียงตํอจ านวน เด็กในแตํ

ละกลุํมอายุ 
 

เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน) จ านวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ ากวํา ๑ ปี ๑ : ๓ กลุํมละไมํเกิน ๖ คน 
ต่ ากวํา 2 ปี ๑ : ๕ กลุํมละไมํเกิน 10 คน 
ต่ ากวํา 3 ปี ๑ : ๑๐ กลุํมละไมํเกิน 20 คน 
3 ปี –กํอนเข๎า ป.1 ๑ : ๑๕ กลุํมละไมํเกิน 30 คน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล๎อมเพ่ือความปลอดภัย 
ตัวบํงชี้ยํอย    1.3.1  บริหารจัดการด๎านสภาพแวดล๎อมเพ่ือความปลอดภัยอยํางเป็นระบบ 

 1.3.2 โครงสร๎างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยูํในบริเวณและสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย 
 1.3.3  จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เลํน/สนามเด็กเลํน และสภาพแวดล๎อมภายนอก อาคาร 
 1.3.4 จัดการสภาพแวดล๎อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช๎ให๎ปลอดภัย เหมาะสมกับ

การใช๎งานและเพียงพอ 
 1.3.5 จัดให๎มีของเลํนที่ปลอดภัยได๎มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ

พัฒนาการของเด็ก 
 1.3.6 สํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยเดินทางอยํางปลอดภัย 
 1.3.7 จัดให๎มีระบบปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.3.8 จัดให๎มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.4 การจัดการเพ่ือสํงเสริมสุขภาพและการเรียนรู๎ 
ตัวบํงชี้ยํอย    1.4.1  มีการจัดการเพ่ือสํงเสริมสุขภาพ เฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการ เจ็บปุวย

เบื้องต๎น 
 1.4.2 มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี และปูองกัน ควบคุม

โรคติดตํอ 
 1.4.3 อาคารต๎องมีพ้ืนที่ใช๎สอยเป็นสัดสํวนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสมตาม ชํวงวัย 

และการใช๎ประโยชน์ 
 1.4.4 จัดให๎มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหลํงเรียนรู๎ในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน 

 1.4.5 จัดบริเวณห๎องน้ า ห๎องส๎วม ที่แปรงฟัน/ล๎างมือให๎เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ เหมาะสม
กับการใช๎งานของเด็ก 

 1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ าดื่มน้ าใช๎ 
ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

 1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช๎สํวนตัวให๎เพียงพอกับการใช๎งานของเด็กทุกคน และดูแล
ความสะอาดและปลอดภัยอยํางสม่ าเสมอ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.5 การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของครอบครัวและชุมชน 
ตัวบํงชี้ยํอย    1.5.1 มีการสื่อสารเพ่ือสร๎างความสัมพันธ์และความเข๎าใจอันดีระหวํางพํอแมํ/ผู๎ปกครอง กับสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย   
 1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พํอแมํ/ผู๎ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีสํวนรํวม 
 1.5.3 ด าเนินงานให๎สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหลํงเรียนรู๎แกํชุมชน ในเรื่องการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 
 1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก ปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอยํางรอบด๎าน 

ตัวบํงชี้ยํอย    2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ด าเนินงานและประเมินผล   

 2.1.2 จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู๎และการเลํนที่เหมาะสมอยํางหลากหลาย 
 2.1.3 จัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการทุกด๎านอยํางบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู๎ด๎วย

ประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเลํน   
 2.1.4 เลือกใช๎สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเลํนและจัดสภาพแวดล๎อมภายใน-ภายนอกแหลํง

เรียนรู๎ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย (ระบุรายละเอียดในคูํมือ) 
 2.1.5 เฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช๎ผลในการจัดกิจกรรม พัฒนาเด็ก

ทุกคนให๎เต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกายและดูแลสุขภาพ 

 2.2.1 ให๎เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ๎วนในปริมาณที่เพียงพอและสํงเสริมพฤติกรรมการกินที่
เหมาะสม    

 2.2.2 จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ลงมือปฏิบัติอยํางถูกต๎องเหมาะสม ในการดูแลสุขภาพ ความ ปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน และในการเคลื่อนไหวด๎านรํางกาย ออกก าลัง เลํน กิน/ นอน/ พักผํอน และการเดินทาง 

 2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวันความสะอาดของรํางกาย ฟันและชํองปาก เพ่ือคัด
กรองโรคและการบาดเจ็บ 

 2.2.4 เฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ อยํางตํอเนื่อง 
 2.2.5 จัดให๎มีการตรวจสุขภาพรํางกาย ฟันและชํองปาก สายตา หู ตามก าหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การสํงเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบํงชี้ยํอย    2.3.1 จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กได๎สังเกต สัมผัส ลองท า  คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู๎ 

แก๎ปัญหา จินตนาการ คิดสร๎างสรรค์  โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกตําง ของเด็ก 
 2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายตํอเด็ก เพ่ือการสื่อสารอยําง 

หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เลําและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 
 2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให๎เด็กมีนิสัยรักการอํานให๎เด็กมีทักษะการดูภาพ  ฟังเรื่องราว พูดเลํา 

อําน วาด/เขียน เบื้องต๎นตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู๎ดูแลเด็กเป็น ตัวอยํางของการพูด และการ
อํานที่ถูกต๎อง 

 2.3.4 จัดให๎เด็กมีประสบการณ์เรียนรู๎เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งตํางๆ สถานที่และ ธรรมชาติ
รอบตัวด๎วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

 2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต๎นตามวัย โดย เด็ก
เรียนรู๎ผํานประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง 

 2.3.1 จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กได๎สังเกต สัมผัส ลองท า  คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู๎ 
แก๎ปัญหา จินตนาการ คิดสร๎างสรรค์  โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกตําง ของเด็ก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 การสํงเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

ตัวบํงชี้ยํอย    2.4.1 สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหวํางผู๎ใหญํกับเด็ก จัดกิจกรรมสร๎างเสริม ความสัมพันธ์
ที่ดีระหวํางเด็กกับเด็กและการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งอยํางสร๎างสรรค์ 

 2.4.2 จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กมีความสุข แจํมใส  รําเริง มีความรู๎สึกดีตํอตนเอง  แสดงออกด๎าน
อารมณ์โดยผํานการเคลื่อนไหวรํางกาย ศิลปะ  ดนตรี  ตามความ สนใจและความถนัด 

 2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให๎เด็กใฝุดี มีวินัย ซื่อสั ตย์ รู๎จักสิทธิและ
หน๎าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด๎วยวิธีที่เหมาะสม
กับวัยและพัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 การสํงเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผํานให๎ปรับตัวสูํการเชื่อมตํอในขั้นถัดไป 
ตัวบํงชี้ยํอย    2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู๎ปกครองให๎เตรียมเด็กกํอนจากบ๎านเข๎าสูํสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ โรงเรียน 

และจัดกิจกรรมชํวงปฐมนิเทศให๎เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
 2.5.2 จัดกิจกรรมสํงเสริมการปรับตัวกํอนเข๎ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแตํละขั้น  จนถึงการ

เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็กแรกเกิด – อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 

ตัวบํงชี้ยํอย    3.1.1 ก เด็กมีน าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมสํวน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ตัวบํงชี้ยํอย    3.2.1 ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด๎าน (คัดกรองตามชํวงอายุ) 
 3.2.2 ก รายด๎าน : เด็กมีพัฒนาการกล๎ามเนื้อมัดใหญํ (Gross Motor) (เฝูาระวังตามชํวงอายุ) 
 3.2.3 ก รายด๎าน : เด็กมีพัฒนาการด๎านกล๎ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย  (Fine Motor Adaptive)          

(เฝูาระวังตามชํวงอายุ) 
 3.2.4 ก รายด๎าน : เด็กมีพัฒนาการด๎านการรับรู๎และเข๎าใจภาษา (Receptive Language)     

(เฝูาระวังตามชํวงอายุ) 
 3.2.5 ก รายด๎าน : เด็กมีพัฒนาการการใช๎ภาษาสมวัย (Expressive Language)           

(เฝูาระวัง ตามชํวงอายุ) 
 3.2.6 ก รายด๎าน : เด็กมีพัฒนาการการชํวยเหลือตนเองและการเข๎าสังคม (Personal Social)  

(เฝูาระวังตามชํวงอายุ)  
ส าหรับเด็ก อ ายุ ๓ ปี –อ ายุ ๖ ปี (ก่อนเข้ประถมศึกษาปีที่ ๑) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 

ตัวบํงชี้ยํอย    3.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมสํวน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
 3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
 3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพชํองปากดี ไมํมีฟันผุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวบํงชี้ยํอย    3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด๎าน (คัดกรองตามชํวงอายุ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด๎านการเคลื่อนไหว 
ตัวบํงชี้ยํอย    3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด๎านการใช๎กล๎ามเนื้อมัดใหญํ  สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได๎ตามวัย 

 3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด๎านการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหวํางตากับมือ ตามวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์จิตใจ 

ตัวบํงชี้ยํอย    3.4.1 ข เด็กแสดงออก รําเริง แจํมใส รู๎สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง และผู๎อื่นได๎สมวัย 
 3.4.2 ข เด็กมีความสนใจและรํวมกิจกรรมตํางๆ  อยํางสมวัย  ซึ่งรวมการเลํน การท า งาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 3.4.3 ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข๎อตกลง ค านึงถึง ความรู๎สึกของผู๎อ่ืน มี

กาลเทศะ ปรับตัวเข๎ากับสถานการณ์ใหมํได๎สมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา เรียนรู๎และสร๎างสรรค์ 

ตัวบํงชี้ยํอย    3.5.1 ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล๎อมธรรมชาติ  และสิ่งตํางๆ  รอบตัวเด็ก ได๎สมวัย 
 3.5.2 ข เด็กมีพ้ืนฐานด๎านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ จ านวน มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/

ระยะ) เวลาได๎สมวัย 
 3.5.3 ข เด็กสามารถคิด อยํางมีเหตุผล แก๎ปัญหาได๎สมวัย 
 3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ ที่แสดงออกได๎สมวัย 
 3.5.5 ข เด็กมีความพยายาม มุํงมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมให๎ส าเร็จสมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.6 ข เด็กมีพัฒนาการด๎านภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบํงชี้ยํอย    3.6.1 ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ  เลํา สนทนา และสื่อสารได๎สมวัย 

 3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช๎หนังสือ รู๎จักตัวอักษร การคิดเขียนค า และการอําน
เบื้องต๎นได๎สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

 3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสูํการขีด เขียนค าที่ค๎ุนเคย 
และสนใจ   

 3.6.4 ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอยํางเหมาะสมตามวัย โดยใช๎ภาษาไทยเป็นหลัก และมี ความคุ๎นเคยกับ
ภาษาอ่ืนด๎วย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบํงชี้ยํอย 3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อ่ืนได๎อยํางสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความแตกตําง ระหวํางบุคคล   

 3.7.2 ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรวม และมี คํานิยมที่พึง
ประสงค์สมวัย 

 3.7.3 ข เด็กสามารถเลํนและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนเป็นกลุํม  เป็นได๎ทั้งผู๎น าและผู๎ตาม แก๎ไขข๎อ ขัดแย๎งอยําง
สร๎างสรรค์ 

 3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว  ชุมชน  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ ตระหนักถึงความ
เป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย หน๎า 19 
 

1.12 หลักสูตรของสถานศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยได๎น าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 มาใช๎จัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได๎มีการปรับปรุงให๎เหมาะสมกับเด็กและบริบทของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลนาทราย ตามท่ีกระทรวงศึกษาก าหนด โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแตํแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อยํางเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐานการ
อบรมเลี้ยงดูและการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ที่สนองตํอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตํละคนให๎
เต็มตามศักยภาพ ภายใต๎บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูํด๎วยความรักความเอ้ืออาทร และความ
เข๎าใจของทุกคน เพ่ือสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กพัฒนาไปสูํความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณคําตํอ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กต่ ากว่า ๓ ปี  

มุํงสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวั ย 
ความสามารถ ความสนใจ และความแตกตํางระหวํางบุคคล ดังนี้ 
 ๑ รํางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพดี 

๒ สุขภาพจิตดีและมีความสุข 
๓ มีทักษะชีวิตและสร๎างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
๔ มีทักษะการใช๎ภาษาสื่อสาร และสนใจเรียนรู๎สิ่งตํางๆ 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 ๑.   พัฒนาการด้านร่างกาย 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๑  รํางกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขภาพดี 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๒  ใช๎อวัยวะของรํางกายได๎ประสานสัมพันธ์กัน 

๒.   พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๓  มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได๎เหมาะสมกับวัย 

๓.   พัฒนาการด้านสังคม 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๔  รับรู๎และสร๎างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล๎อมรอบตัว 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๕  ชํวยเหลือตนเองได๎เหมาะสมกับวัย 

๔.   พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๖  สื่อความหมายและใช๎ภาษาได๎เหมาะสมกับวัย 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๗  สนใจการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ รอบตัว 

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ  ๓ – ๖ ปี   
มุํงให๎เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพและมีความพร๎อมในการเรียนรู๎ตํอไป  จึงก าหนด
จุดหมายเพื่อให๎เกิดกับเด็กเม่ือจบการศึกษาระดับปฐมวัย  ดังนี้ 
๑ รํางกายเจริญเติบโตตามวัย  แข็งแรง  และมีสุขนิสัยที่ดี 
๒ สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตใจที่ดีงาม 
๓ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย  และอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข 
๔ มีทักษะกระบวนการคิด  การใช๎ภาษาสื่อสาร  และการแสวงหาความรู๎ได๎เหมาะสมกับวัย 
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มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ  ๓ – ๖ ปี  ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

จ านวน  ๑๒  มาตรฐานประกอบด๎วย 
๑ พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย  ๒ มาตรฐาน  คือ 

มาตรฐานที่  ๑  รํางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่  ๒  กล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช๎ได๎อยํางคลํองแคลํวและประสานสัมพันธ์กัน 
 

 ๒  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน  คือ 
มาตรฐานที่  ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่  ๔  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่  ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม 

 
๓  พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๘ อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ 
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

๔  พัฒนาการด้านสติปัญญา  ประกอบด้วย ๔  มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๙ ใช๎ภาษาสื่อสารได๎เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู๎ 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู๎ได๎เหมาะสมกับวัย 
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1.13 เป้าประสงค์ 
 
 

เป้าประสงค ์
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี 2561-2565 ปี 2561 ปี 2562 ปี 25๖3 ปี 25๖4 ปี 25๖5 

1. ผู๎เรียนมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต
อยํางมีความสุข 

1.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด๎าน เหมาะสมกับวัย 

ร๎อยละ 70 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 90 

1.2 ร๎อยละของผู๎ เ รี ยนเข๎ ารํ วม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม 

ร๎อยละ 70 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 90 

๒. ครูได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.1 ร๎อยละของครูที่มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 

ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 

2.2 ร๎อยละของครูที่ได๎รับการพัฒนา
วิชาชีพ 

ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนา
ท ร า ย มี ส ภ า พ แ ว ด ล๎ อ ม ที่
ปลอดภัย และเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

3 . 1  ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง พ้ื น  อ า ค า ร
สภาพแวดล๎อม ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 

ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 90 

๔. ครูมีการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษามาใช๎
ในการจัดการศึกษา 

4.1 ร๎อยละของครูที่ใช๎เทคโนโลยี 
ในการจัดการเรียนการสอน 

ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 

4.2 ร๎อยละของสื่อและนวัตกรรมที่
น าใช๎ในการจัดการสอน 

ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 90 

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนา
ทรายมีการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1  ร๎อยละของการบริหารจัดการ
ยึดหลักธรรมาภิบาล ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 90 
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1.13 เป้าประสงค์ (ต่อ) 
 

เป้าประสงค ์
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี 2561-2565 ปี 2561 ปี 2562 ปี 25๖3 ปี 25๖4 ปี 25๖5 

๖. ชุมชนและทุกภาคสํวน มี
สํ ว น รํ ว ม ใ น ก า ร สํ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุนในการจัดการศึกษา 

6.1 ร๎อยละของผู๎มีสํวนได๎เสียที่มี
สํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของศพด. ร๎อยละ 70 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 90 

๗. ครูและเด็กน๎อมน าแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช๎ในการเรียนการ
สอนและการด ารงชีวิต 

7.1 ร๎อยละของครู  น๎อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร๎อยละ 70 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 90 

7.2 ร๎อยละของเด็ก น๎อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร๎อยละ 70 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 75 ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 90 
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รายละเอียดตัวชี้วัด ที่ 1.1 
1. ตัวช้ีวัด : ร๎อยละของผู๎เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน เหมาะสมกับวัย  
2. ขอบเขตความหมาย : เด็กเล็กเข๎ารับการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 
3. หน่วยวัด : ร๎อยละ 
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 - 2565) : ร๎อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ   จ านวนผู๎เรียนที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย x 100 

จ านวนผู๎เรียนทัง้หมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร๎อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวชิาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลนาทราย 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด ที่ 1.2 
1. ตัวช้ีวัด : ร๎อยละของผู๎เรียนเข๎ารํวมโครงการคุณธรรม จริยธรรม  
2. ขอบเขตความหมาย : เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายที่เข๎ารํวมโครงการ

คุณธรรม จริยธรรม 
3. หน่วยวัด : ร๎อยละ 
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 - 2565) : ร๎อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ   หาผลรวม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร๎อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวชิาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลนาทราย 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด ที่ 2.1 

1. ตัวช้ีวัด : ร๎อยละของครูและผู๎ดูแลเด็กที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
2. ขอบเขตความหมาย : ครูมีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
3. หน่วยวัด : ร๎อยละ 
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 - 2565) : ร๎อยละ 100 
5. วิธีการค านวณ   หาผลรวม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร๎อยละ 90 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวชิาการ 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด ที่ 2.2 
1. ตัวช้ีวัด : ร๎อยละของครูและผู๎ดูแลเด็กได๎รับการพัฒนาศักยภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
2. ขอบเขตความหมาย : ครูมีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
3. หน่วยวัด : ร๎อยละ 
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 - 2565) : ร๎อยละ 100 
5. วิธีการค านวณ   หาผลรวม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร๎อยละ 90 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวชิาการ 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด ที่ 3.1 
1. ตัวช้ีวัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายมีสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย 

และเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
2. ขอบเขตความหมาย : การปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อมได๎รับการปรับปรุง 
3. หน่วยวัด : ร๎อยละ 
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 - 2565) : ร๎อยละ 90  
5. วิธีการค านวณ   แบบส ารวจ/หาผลรวม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร๎อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวชิาการ 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด ที่ 4.1 
1. ตัวช้ีวัด : ครูและผู๎ดูแลเด็กใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาใน

การจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
2. ขอบเขตความหมาย : ผู๎เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน เหมาะสมกับวัย 
3. หน่วยวัด : ร๎อยละ 
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 - 2565) : ร๎อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ   หาผลรวม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร๎อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวชิาการ 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด ที่ 4.2 
1. ตวัชี้วัด : สื่อและนวัตกรรมที่น าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
2. ขอบเขตความหมาย : สื่อและนวัตกรรมที่ครูและผู๎ดูแลเด็กน าไปใช๎ในการจัดการเรียน

การสอน 
3. หน่วยวัด : ร๎อยละ 
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 - 2565) : ร๎อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ   หาผลรวม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร๎อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวชิาการ 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด ที่ 5.1 
1. ตัวช้ีวัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายบริหารจัดการศึกษาอยํางมี

ระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ขอบเขตความหมาย : ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. หน่วยวัด : ร๎อยละ 
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 - 2565) : ร๎อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ   หาผลรวม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร๎อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวชิาการ 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด ที่ 6.1 
1. ตัวช้ีวัด : ผู๎มีสํวนได๎เสียที่มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของ ศพด. 
2. ขอบเขตความหมาย : คณะผู๎บริหาร คณะกรรมการฯศูนย์ ผู๎ปกครอง ครู ชุมชน มีสํวนรํวม

ในการจัดการศึกษา 
3. หน่วยวัด : ร๎อยละ 
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 - 2565) : ร๎อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ   หาผลรวม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร๎อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวชิาการ 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด ที่ 7.1 
1. ตัวช้ีวัด : ครูน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการ

เรียนการสอนและการด ารงชีวิต 
2. ขอบเขตความหมาย : ครูน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการจัด

ประสบการณ์ 
3. หน่วยวัด : ร๎อยละ 
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 - 2565) : ร๎อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ   หาผลรวม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร๎อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวชิาการ 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด ที่ 7.2 
1. ตัวช้ีวัด : เด็กน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการ

ด ารงชีวิต 
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก ศพด.ต าบลนาทรายน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. หน่วยวัด : ร๎อยละ 
4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 - 2565) : ร๎อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ   หาผลรวม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร๎อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายวชิาการ 
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
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บทที่  2 
ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลนาทราย ก าหนด

วิสัยทัศน์ไว๎วํา“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎มาตรฐาน พัฒนาการสมวัย มีวินัยคูํคุณธรรม น๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด๎วยการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม” โดยด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 38 โครงการ 
จ านวนเงิน 2,580,300 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได๎ดังนี ้
  

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีการศึกา 2561 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
1.1 สํงเสริมพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด๎าน 
1.2 สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรม 
1.3 การพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสม ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎ 

 
18 
1 
8 

 
1,283,000 

1,5000 
1,096,300 

รวม 27 2,394,300 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและน๎อมน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 สํงเสริมการจัดการศึกษาโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2.2 สํงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

2 
1 

 
 

2,000 
27,000 

รวม 3 29,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู 
3.1 สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความสามารถในการสอน 

 
2 

 
37,000 

รวม 2 37,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการผู๎ปกครอง 
ผู๎บริหาร และชุมชน 
4.1 การจัดกิจกรรมที่สํงเสริมความสัมพันธ์ของชุมชน และการมีสํวนรํวม
ในกิจกรรมของชุมชน 

 
  

1 

 
 

18,000 

รวม 1 18,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1 สํงเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายให๎มี
ประสิทธิภาพที่ด ี

 
5 

 
102,000 

รวม 5 102,000 
รวมทั้งหมด 38 2,580,300 
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.1 กลยุทธ์ การสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง ๔ ด๎าน เหมาะสมตามวัย 

โครงการ/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการบ๏าย บาย  
ขวดนม ขนมกรุบกรอบ 

เพ่ือให๎เด็กเล็กลดการใช๎
ขวดนมโดยใช๎แก๎วแทน
และกินขนมท่ีมีประโยชน์ 

เด็กเล็กลดการน าขวดนม
และขนมกรุบกรอมมา
รับประทานที่โรงเรียน 

เด็กเล็กจ านวน 80 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 
100  

บรรลุเปูาหมายจ านวน 
77 คน คิดเป็น 

ร๎อยละ 96 

ไมํบรรลุผลทีต่ั้งไว๎ 

ขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองและท า
โครงการตํอเนื่อง 

2. โครงการฟันสวยยิ้ม
ใส ณ ศพด. นาทราย 

เพ่ือให๎ความรู๎ผู๎ปกครองมี
ความรู๎ความข๎าใจมีทัศนคติที่
ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพชํองปาก
ของตนเองและบุตร-หลานได๎
ของบุตรหลาน 

ผู๎ปกครองมีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องสุขภาพชํอง
ปาก 

ผู๎ปกครอง จ านวน  
92 คน 

บรรลุตามเปูาหมาย 
จ านวน 47 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 51 
ไมํบรรลุผลที่ตั้งไว๎ 

-ขอความรํวมมือจากผู๎ปกครอง 
-ท าโครงการตํอเนื่อง 
-รณรงค์เรื่องการแปรงฟันในเด็กปฐมวัย 
กํอนเข๎านอน 

3. โครงการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์เด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือให๎ผู๎ปกครองมีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
เสริมสร๎างการพัฒนาการ
ความฉลาดทางอารมณ์ให๎
เด็ก 

เด็กได๎รับการเสริมสร๎าง
พัฒนาการความทาง
อารมณ์ 

ผู๎ปกครองจ านวน 
80 คน หรือคิดเป็น
ร๎อยละ 100   

บรรลุเปูาหมายจ านวน 
43 คน คิดเป็น 

ร๎อยละ 53 

ไมํบรรลุผลที่ตั้ง 

ควรจัดโครงการอยํางตํอเนื่อง 

4. โครงการโภชนาการ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือให๎ผู๎ปกครองและผู๎
ประกออาหารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล     
นาทราย มีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการในเด็ก 1-5 ปี 

เด็กเล็กได๎รับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพทาง
โภชนาการอยํางครบถ๎วน 

ผู๎ปกครองจ านวน 
๓๐ คน 

บรรลุตามเปูาหมาย ควรมีโครงการตํอเนื่อง 
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ท้ัง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตัง้ไว้ ผลการด าเนินงาน 
5. โครงการเรียนรู๎สูํ   
โลกกว๎าง 

เพ่ือให๎เด็กเล็ก ได๎เรียนรู๎
นอกสถานที่ 

เด็กเล็กได๎เรียนรู๎นอก
สถานที่ 

ปีละอยํางน๎อย 1 ครั้ง บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

เด็กเล็กมีประสบการณ์จริงจากการไป
เรียนรู๎นอกสถานที่ 

6. โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย (วินัย) 

เพ่ือให๎เด็กมีคุณธรรม- 
จริยธรรม (วินัย)สอดคล๎อง
กับมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560 

- เด็กมีความประพฤติ
เรียบร๎อยปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงที่ก าหนดไว๎ 
- เด็กมีความอดทน 
รอคอยตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 
- เด็กมีมารยาทในการ
ไหว๎รู๎จักแบํงปัน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํแกํเพ่ือนๆ 

เด็กเล็กจ านวน 80 
คิดเป็นร๎อยละ 100 
 

เด็กเล็กจ านวน 80 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 
บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

ควรจัดกิจกรรมตํอเนื่อง 
 

7. โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันส าคัญ
ยิ่ง และเป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี 

เด็กทุกคนได๎รํวม
กิจกรรม 

เด็กทุกคนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

ครูและเด็กได๎รํวมกิจกรรมในรัฐพิธีตํางๆ 
และวันส าคัญทางศาสนา 

8. โครงการแขํงขันกีฬาสี
ภายในของ ศพด.ต าบลนา
ทราย 

เพ่ือให๎เด็กเล็กได๎ออกก าลัง
กายและสํงเสริมพัฒนาการ
สมวัย รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย 

เด็กเล็ก ศพด.ต าบล 
นาทราย 

เด็กทุกคนรํวม
กิจกรรมการแชํงขัน
กีฬาสีรํวมกับผู๎ปกครอง 

บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

เด็กนักเรียนได๎ออกก าลังกาย รู๎แพ๎รู๎ชนะ 
รู๎อภัย 
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1.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ท้ัง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

9. โครงการเด็กปฐมวัย
เรียนรู๎ประเทศอาเซียน 

เพ่ือให๎เด็กเล็กเรียนรู๎เกี่ยว
ประเทศในกลุํมอาเซียน 

เด็กเล็กมีความรู๎เกี่ยวกับ
ประเทศในอาเซียน 

เด็กเล็กจ านวน 80 
คน คิดเป็นร๎อยละ 
100 

บรรลุตามเปูาหมาย 
จ านวน 60 คน 
 คิดเป็นร๎อยละ 75 
 ไมํบรรลุผลที่ตั้งไว๎ 

จัดกิจกรรมที่สนุกสนาน/จัดหาสื่อการ
เรียนการสอนที่เด็กสนใจเพ่ือเสริมแรงให๎
เด็กสนใจมากขึ้น 

10. โครงการสนับสนุน
คํ า ใ ช๎ จํ า ย ก า รบ ริ ห า ร
สถานศึกษา 
- คําหนังสือเรียน 
- คําอุปกรณ์การเรียน 
- คําเครื่องแบบนักเรียน 

เพ่ือสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึ กษาตาม
นโยบายรัฐบาล 

ผู๎ เ รี ยนที่ มี อายุ  3 -5 ปี 
จ านวน 62 คน 

เด็กเล็ก ศพด.ต าบล 
นาทรายที่มีอายุ 3-5 ปี 

บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

เด็กเล็กมีหนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบและ
ไดเ๎สริมสร๎างประสบการณ์ 

- คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่  ( เ ยี่ ยมชม เมื อ ง
จราจรจ าลอง) 

เด็กได๎รับประสบการณ์
ตรงจากกการศึกษานอก
ห๎องเรียน 

เด็กเล็กอายุ 3-5 ปี 
จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 

เด็กเล็กอายุ 3-5 ปี 
จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 
บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

-ควรจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง 
-เปลี่ยนสถานที่ใหมํๆ 

การประกวดผลงานเด็กอายุ 
3-5 ปี ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลนาทราย 

เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมการ
ประกวดผลงานภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
นาทราย 

เด็กเล็กอายุ 3-5 ปี 
จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 

เดก็เล็กอายุ 3-5 ปี 
จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 64.5 
ไมํบรรลุตามเปู าหมาย
ที่ตั้งไว๎ 
 

-ประชาสัมพันธ์ให๎เด็กเข๎ารํวมกิจกรรม
ทุกคน 
- ควรจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง 
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1.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ท้ัง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
11.จัดหาสื่อ วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเลํน
พัฒนาการเด็ก (คําจัดการ
เรียนการสอน) 

เพ่ือให๎เด็กเล็กมีสื่อ วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเลํน 
เพียงพอ และเหมาะสม 
กับวัย 

เด็กเล็กมีสื่อ วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเลํน เพียงพอ และ
เหมาะสมกับวัย 

ปีละอยํางน๎อย 1 ครั้ง บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ เด็กเล็กมีสื่อ และเครื่องเลํนเพียงพอ 

12. โครงการอาหารเสริม 
(นม)  
 

เพ่ือเสริมสร๎างโภชนาการที่
ดีเหมาะสมกับวัยให๎แกํ 
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กทุกคนได๎รับอาหาร
เสริม (นมจืด) ทุกวัน 

ร๎อยละ ๑๐๐ ของ
เด็กที่ได๎รับประทาน
อาหารเสริม(นม)  

คิดเป็นร๎อยละ 100 
 บรรลุผลที่ตั้งไว๎ 

เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัย มีสุขภาพรํางกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

13. โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการบริหาร
สถานศึกษา คําอาหาร
กลางวัน 

เด็กทุกคนได๎รับอาหารที่ดี
เหมาะสมกับวัยถูกหลัก
โภชนาการครบ 5 หมูํ 

เด็กเล็กทุกนได๎รับอาหาร 
เหมาะสมกับวัยถูกหลัก
โภชนาการครบ 5 หมูํ  

เด็กเล็กจ านวน 92 
คน คิดเป็นร๎อยละ 
100  

จ านวน 92 คน 
 คิดเป็นร๎อยละ 100 
 บรรลุผลที่ตั้งไว๎ 

เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัย มีสุขภาพรํางกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

14. โครงการนิทาน 
เลํมน๎อยกับหนูน๎อย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือฝึกให๎เด็กมีสมาธิใน
การฟัง 

เด็กมีสํวนรํวมให๎ความ
รํวมมือในการฟังนิทาน 

เด็กเล็กจ านวน 70 หรือ
คิดเป็น ร๎อยละ 100   

บรรลุเปูาหมายจ านวน 
60 คน คิดเป็นร๎อยละ 
85 ไมํบรรลุผลทีต้ั่งไว๎ 

เด็กมีสมาธิและสนใจการเรียน 

15. โครงการวํายน้ าเป็น 
เลํนน้ าได๎ 

เพ่ือให๎ผู๎ปกครอง ครูมี
ความรู๎เกี่ยวกับมาตรการใน
การปูองกันเด็กการจมน้ า 
และให๎ความรู๎เด็กเกี่ยวกับ
แหลํงน้ าเสี่ยง 

ผู๎ปกครอง ครูมีความรู๎
เกี่ยวกับมาตรการในการ
ปูองกันเด็กการจมน้ า เด็ก
รู๎จักแหลํงน้ าเสี่ยง 

ผู๎ปกครองเด็กเล็ก
จ านวน 86 คน และเด็ก
เล็ก จ านวน 86 คน  

ผู๎ปกครองบรรลุเปูาหมาย 
จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 52 เด็กเล็กบรรลุ
เปูาหมาย 72 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 83 

ควรจัดโครงการอยํางตํอเนื่อง 
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1.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ท้ัง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
16.โครงการ ลด ละ 
เลิก ขนมขบเคี้ยวอาหาร
ที่ไมํมีประโยชน์ 

เพ่ือให๎เด็กเล็กลด ละ เลิก 
ขนมขบเคี้ยวอาหารที่ไมํมี
ประโยชน์ 

เด็กเลก็ ศพด.ต าบลนา
ทราย ทุกคน 

เด็กเล็กจ านวน 85 
คน คิดเป็นร๎อยละ 
100 

บรรลุตามเปูาหมาย 
 

เด็กเล็กเลิกรับประทานอาหารที่ไมํมี
ประโยชน์  
ควรจัดโครงการอยํางตํอเนื่อง 

17.โครงการจัดงาน
สํงเสริมการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
 

เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมีเจตคติ
ที่ดีตํอการเข๎าศึกษาและ
เขา๎รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 

- จัดผลงานของเด็กเล็ก 
- มอบเกียรติบัตรเด็ก
เล็ก ที่ประพฤติดี เรียนดี 
มีมารยาท 
- มอบวุฒิบัตรบัณฑิต
น๎อย 

เด็กเล็ก ศพด.ต าบล
นาทราย  

บรรลุตามเปูาหมาย 
 

เด็กเล็กมีเจคติที่ดีตํอการศึกษา 
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1.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ท้ัง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
18.  โครงการ พัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน 
- กิจกรรมหนูน๎อยไปวัด
วันธรรมสวนะ 
- กิจกรรมหนูน๎อย 
สอนศลิป์ 
- กิจกรรมเด็กไทยดูด ี
มีพลานามัย 
- กิ จ กรรมก๎ านกล๎ ว ย
มหัศจรรย์ 
- กิจกรรมสํงท๎ายปีเกํา
ต๎อนรับปีใหมํ 
- กิ จ ก ร ร ม แ หํ เ ที ย น
เข๎าพรรษา 
- กิจกรรมไหว๎ครู 
- กิจกรรมสารทเดือนสิบ 
- กิจกรรมลูกรักกราบตัก
แมํ 
- กิจกรรมนอนเปลเหํกลํอม 

เ พ่ือสํ ง เสริมให๎ผู๎ เรียนมี
พัฒนาการด๎านรํ างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  
-เ พ่ื อ สํ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด
กิจกรรมที่หลากหลาย 

จัดกิจกรรมตามความ
สน ใจของผู๎ เ รี ยน  ให๎
ผู๎เรียนมีพัฒนาการตาม
วัยครบทุกด๎าน 

เด็กเล็ก ศพด.ต าบล
นาทราย  

บรรลุตามเปูาหมาย 
 

ผู๎เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด๎าน 
เหมาะสมตามวัย 
ควรจัดโครงการอยํางตํอเนื่อง 
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1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัยของผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนมีวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีกิจกรรม
ดังนี้ 
กิจกรรมโตไปไมํโกง 
กิจกรรมออมสินของหนู 
กิจกรรมหน๎าตํางเด็กดี 

- เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีวินัย มี
คุณธรรมและจริยธรรม 
- เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมให๎กับเด็กในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- เพ่ือฝึกนิสัยให๎เด็กมีนิสัย
การรักการออม 
- เพ่ือให๎เด็กเล็กมีคุณธรรม
จริยธรรม 8 ประการ 

- จัดกิจกรรมอบรม
สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
- เด็กทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรมครบ 8 
ประการ 
 

เด็กมีวินัย มีคุณธรรม
และ 
- เด็กเล็กมีความ
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
เด็กมีนิสัยประหยัด 
รู๎จักใช๎จํายสิ่งที่
จ าเป็นและน าไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ 
- เด็กเล็กมีคุณธรรม
จริยธรรม 8ประการ 

บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

- เด็กเล็กมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
- เด็กมีนิสัยประหยัด รู๎จักใช๎จํายสิ่งที่
จ าเป็น และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
- เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม 8 
ประการ 
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1.3 กลยุทธ์ การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการจ๎างเหมา
แมํบ๎านเพ่ือปฏิบัติงานใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
นาทราย 

เ พ่ือให๎  ศพด. ต าบลนา
ทร าย  มี ค ว าม ส ะอ า ด 
เรียบร๎อย 
 ทั้งภายในและภายนอก
เหมาะสมเป็นสถานศึกษา 

เ ด็ ก เ ล็ ก มี ส ถ า น ที่ ที่
เหมาะสมในการเรียน
และท ากิจกรรมตํางๆ 

ปีละอยํางน๎อย 1 ครั้ง บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

ศพด.ต าบลนาทราย 
เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร๎อย และ
สะอาด 

2. โครงการปรับปรุงตํอ
เติมซํอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลนา
ทราย 

เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง ตํ อ เ ติ ม 
ซํ อ ม แ ซ ม อ า ค า ร ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลนาทราย  ให๎ เ กิ ด
ความเหมาะสม 
มีมาตรฐาน 

ปรับปรุงตํอเติมซํอมแซม
อาคารศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลนาทราย 

ปีละอยํางน๎อย 1 ครั้ง บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตัง้ไว๎ 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได๎มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

3.โครงการจัดบรรยากาศ
ในห๎องเรียน 
 

เพ่ือให๎ในห๎องเรียนมีมุม
ประสบการณ์ที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ 

เด็กได๎เรียนรู๎สื่อที่น ามา
จั ด บ ร ร ย า ก า ศ ใ น
ห๎องเรียน 

ปีละ 1 ครั้ง บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

ห๎องเรียนมีบรรยากาศที่ดี การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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1.3 กลยุทธ์ การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
4. โครงการแหลํงเรียนรู๎ 
ในชุมชนต าบลนาทราย 

เพ่ือจัดหา/กํอสร๎างแหลํง
เรียนรู๎ในชุมชนต าบลนา
ทราย 

จัดหา รวบรวม แหลํง
เรียนรู๎ในชุมชน 

ปีละ 1 ครั้ง บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

มีแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนต าบลนาทราย 

5.โครงการกํอสร๎าง
อาคารฐานสุขภาวะเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือปูองกันควบคุมการ
แพรํระบาดโรคติดตํอใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สร๎างฐานสุขภาวะ 
 1 ฐาน 

เด็กเล็กศพด.ต าบล
นาทราย 

บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

สามารถควบคุมการแพรํระบาดของ
โรคติดตํอศพด.ต าบลนาทราย 

6. โครงการหนูน๎อยรักษ์
โลก 
- กิจกรรมหนูน๎อยรัก
ธรรมชาติ 
- กิจกรรม Big 
Cleaning Day 

- เพ่ือให๎เด็กมีสํวนรํวมใน
การคัดแยกขยะที่ถูกต๎อง 
- เพื่อให๎เด็กชํวยกันจัดภูมิทัศน์
และสภาพแวดล๎อม 
- เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร๎อยภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กเล็ก ศพด.นาทราย 
มีความตระหนักและมี
สํวนรํวมในการรักษา
ความสะอาดภายใน
โรงเรียน 
 

เด็กเล็กจ านวน 80 
คน คิดเป็นร๎อยละ 
100 

เด็กเลก็จ านวน 80 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 
บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

เด็กสามารถแยกขยะแตํละประเภทได๎
ถูกวิธี 
- ศูนยม์ีสภาพแวดล๎อมที่ดี 
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2. ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการผู๎สูงวัยใสํใจ
ลูกหลาน 

เ พ่ือสร๎ างความสัมพันธ์
ระหวํางเด็กกับผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุ (ผลัดเปลี่ยนกัน
มาเต๎นบาสะโลป เดือน
ละ 3 คน) 

เด็กเล็กเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 70 
จ านวน 56 คน 

เ ด็ ก เ ล็ ก เ ข๎ า รํ ว ม
โครงการจ านวน 60 
คนคิดเป็นร๎อยละ 75 
บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

- จัดกิจกรรมตํอเนื่อง 
-เปืดโอกาสให๎ เด็กได๎แสดงการเต๎น
บาสโลปตามชุมชนในต าบลนาทราย 

2. โครงการขนมไทยไชโย เพ่ือให๎เด็กเห็นคุณคําและ
ประโยชน์ของขนมไทย 

เด็กทุกคนได๎รํวมกันท า
ขนมไทย 

ปีละ 1 ครั้ง บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

เด็กรู๎จักชื่อขนมไทยชนิดตําง ๆ มากข้ึน 
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2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการเรียนรู๎ 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง             
กิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เ พ่ือให๎ เด็ กปฐมวัยและ
ผู๎ปกครองน าแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎
ตามศักยภาพ 

เด็กเล็ก คณะครู/ผู๎ดูแล
เด็ก ผู๎ปกครอง และคน
ในชุมชนได๎ศึกษาเรียนรู๎
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

มีแปลงปลูกผักปลอด
สารพิษ จ านวน ๒ 
แปลง ปลูกผักปลอด
สารพิษ จ านวน ๕ 
ชนิด 

มี แปลงปลู กผั กปลอด
สารพิษ จ านวน ๒ แปลง 
ปลูกผักปลอดสารสารพิษ 
จ านวน ๕ ชนิด คิดเป็น
ร๎อยละ ๑๐๐ บรรลุตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว๎ 

ควรจัดโครงการตํอเนื่อง 
 

กิจกรรมหนูน๎อย 
รักผักสวนครัว 
 

เด็ก เกิดการเรียนรู๎ และ
ได๎รับประสบการณ์ตรง
จากการปลูกผักสวนครัว 

- เด็กได๎เรียนรู๎ชนิดและ
ประโยชน์ของผักชนิด
ตํางๆ 
- เด็กได๎ด าเนินตามรอย
พ ร ะ ร า ช ด า ริ ข อ ง
พระบาทสม เด็ จพระ
เจ๎ าอยูํ หั ว รัชกาลที่  9 
(น๎ อมน าหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 

- มีแปลงปลูกผักสวน
ครัวจ านวน 2 แปลง 
- มีผักสวนครัว 
จ านวน 10 ชนิด 
 

มีแปลงปลูกผั กสวน
ครัวจ านวน 2 แปลง 
- ผักสวนครัว 
จ านวน 10 ชนิด 
คิดเป็นร๎อยละ 100 
บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

- จัดกิจกรรมตํอเนื่อง 
- ขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองเพ่ือขอ
พันธุ์ผัก คนละ 1-2 ต๎น 

กิ จ ก ร ร ม ป ลู ก พื ช
สมุนไพร 

เพ่ือให๎เด็กเล็กเรียนรู๎และ
เห็นคุณคําของพืชสมุนไพร
ในท๎องถิ่น 

เด็กได๎ เรียนรู๎ชนิดและ
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง พื ช
สมุนไพรชนิดตํางๆ 
 

-มี แ ป ล ง ป ลู ก พื ช
สมุนไพรครัวจ านวน 
1 แปลง 
-มีพืชสมุนไพร 
จ านวน 10 ชนิด 

แปลงปลูกพืชสมุนไพร
จ านวน 1 แปลง 
-มีพืชสมุนไพร 
จ านวน 10 ชนิด 
คิดเป็นร๎อยละ 100 
บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

จัดกิจกรรมตํอเนื่อง 
- ขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองเรื่อพันธุ์
พืชสมุนไพร คนละ 1-2 ต๎น 
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3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคร ู
3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความสามารถในการจัดมวลประสบการณ์แก่เด็ก 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน 
1 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- กิจกรรมหลักสูตร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

1. เพ่ือพัฒนาครู/ผู๎ดูแล
เด็ ก ให๎ มี คว ามรู๎  ค ว าม
เ ข๎ า ใ จ ใ น ห ลั ก สู ต ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
2. เ พ่ือพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให๎สอดคล๎องวิถี
ชีวิต  และบริบทของคนใน
ชุมชน 

1 .  ค รู / ผู๎ ดู แ ล เ ด็ ก มี
ความรู๎  ความเข๎าใจใน
หลักสูตรสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ศพด .  มีการจัดท า
หลั กสู ตรการศึ กษาที่
สอดคล๎ องกับวิ ถี ชี วิ ต  
และบริ บทของคนใน
ชุมชน 

ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง ศู น ย์
พัฒนา เด็ ก เล็ กที่ มี
วัสดุ ในการจัดการ
เรียนรู๎เพียงพอและมี
คุณภาพ 

บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

ครู/ผู๎ดูแลเด็กมีความรู๎ ความเข๎าใจใน
หลักสูตร 
ครู แ ล ะผู๎ ดู แ ล เ ด็ ก มี ศั ก ย ภ าพ แล ะ
ประสิทธิภาพในการท างาน 

2. โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
 

เพ่ือให๎เด็กเล็กและครูมีสื่อ
ใหมํๆ ในการจัดการเรียน
การสอน 

มีสื่อใหมํๆ ที่ผลิตใช๎เอง ปีละอยํางน๎อย  
1 ครั้ง 

บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 

เด็กเล็กและครูมีสื่อใหมํๆ ในการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
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4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และชุมชน 
4.1 กลยุทธ์ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของชุมชน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน 
1.  โครงการสํ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์และการมี
สํวนรํวมของชุมชน 
- กิจกรรมภาคี 4 ฝุาย 
- กิ จกรรม  โ คร งการ
ประชุมผู๎ปกครอง 
- กิจกรรมครอบครัวสุข
สันต์ สุขภาพเด็กสดใส 
- กิจกรรมเยี่ยมบ๎านสาน
สัมพันธ์ 

เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหวําง อบต.นาทราย 
ศพด.ต าบล นาทราย ครู 
และผู๎ปกครอง 
เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ด๎ ว ย กิ จ กร รมการดู แ ล
สุขภาพ 
เพ่ือให๎ครู/ผู๎ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาท
รายได๎พบปะกับผู๎ปกครอง
แ ล ะ เ ห็ น ส ภ า พ ค ว า ม
เป็นอยูํของเด็ก 

- อบต.นาทราย ครูและ
ผู๎ปกครองมีสัมพันธ์ที่ดี
ตํอกัน 
- ผู๎ปกครองและเด็กได๎
ท ากิจกรรมรํวมกัน ด๎วย
กิจกรรมการดูแล เด็ก
สุขภาพเด็ก 
- เพ่ือให๎ครู/ผู๎ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลนาทราย ได๎เห็น
สภาพความเป็นอยูํของ
เด็กและผู๎ปกครอง 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลนาทราย 

บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 
 

อบต.นาทราย ครู และผู๎ปกครองมี
สัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 
- ครอบครัวได๎ท ากิจกรรมรํวมกัน 
- อบต.นาทราย ครูและผู๎ปกครองมี
สัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 
- เด็กและครูได๎รํวมกันพัฒนาเด็กไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ 
5.1 กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายให้มีประสิทธิภาพที่ดี 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว๎ ผลการด าเนินงาน 
1. จัดซื้อเครื่องกรองน้ า เพ่ือให๎เด็กเล็กได๎มีน้ า สะอาด

ด่ืม 
เด็กเล็กได๎ดื่มน้ าสะอาด เด็กเล็กศพด.นาทราย บรรลุตามเปูาหมาย

ที่ตั้งไว๎ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ าอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

2 . จั ด ซื้ อ โ ต๏ ะ ท า ง า น
พร๎อมเก๎าอ้ี 

เ พ่ือใช๎ ในปฏิบัติ งานของ
ผู๎ดูแลเด็ก 

ผู๎ดูแลเด็กมีประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ผู๎ดูแลเด็กมีโต๏ะในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 2 ชุด ศูนย์ พัฒนา เด็ ก เล็ กมี โ ต๏ ะท า ง านที่
เพียงพอ 

3.จัดซื้อตู๎เหล็ก แบบ 2 
บาน 

เ พ่ือให๎ครู/ผู๎ดูแลเด็ก มีตู๎
ส าหรับเก็บเอกสาร 

มีตู๎เก็บเอกสาร ครู/ผู๎ดูแลเด็ก ศพด.
ต าบลนาทราย 

จ านวน 2 ตู ๎ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ 

4.จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟูา 

เพ่ือชํวยยืดอายุการใช๎งาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์มี
อายุการใช๎งานนานขึ้น 

จ านวนเครื่ องส ารอง
ไฟฟูา 

จ านวน 2 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องส ารองไฟฟูา
ที่เพียงพอกับจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

5 . คอม พิ ว เ ตอร์ แ ล ะ
เครื่องพิมพ์ พร๎อมอุปกรณ ์

เ พ่ื อ ให๎ ค รู / ผู๎ ดู แล เด็ ก  มี
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
ในการท างานเอกสาร 

มี คอม พิว เตอร์ แล ะ
เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ พ ร๎ อ ม
อุปกรณ์ในการท างาน
เอกสาร 

ครู/ผู๎ดูแลเด็ก ศพด.
ต าบลนาทราย 

จ านวน 2 ชุด ครู / ผู๎ ดู แ ล เด็ กมี คอม พิว เตอร์ แล ะ
เครื่องพิมพ์พร๎อมอุปกรณ์ในการท างาน
เอกสารเพียงพอ 
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บทที่  3 
ยุทธศาสตร์และกลยทุธ ์

 
ในปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนทราย ในสังกัดองค์การบริหาร  สํวนต าบลนาทราย 

มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นดังนี ้

 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

1.1 สํงเสริมพัฒนาการตามวัยทั้ง 
4 ด๎าน 
1.2 สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎ ผู๎ เ รี ย น มี วิ นั ย        
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
1.3 การพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎
เ ห ม า ะส ม  ป ลอด ภั ย  เ อ้ื อ ตํ อ     
การเรียนรู๎ 
 

- อบต.นาทราย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจัดการศึกษาโดยใช๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นและน๎อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.1 สํงเสริมการจัดการศึกษาโดย
ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2.2 สํงเสริมการจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- อบต.นาทราย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาคุณภาพครู 
3.1 สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มี
ค ว าม ส าม า รถ ใ นก า ร จั ด ม ว ล
ประสบการณ์แกํเด็ก 
 

- อบต.นาทราย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สํ ง เ ส ริ ม ก า ร มี สํ ว น รํ ว ม ข อ ง
คณะกรรมการ ผู๎ปกครอง ผู๎บริหาร 
และชุมชน 

4.1 การจัดกิจกรรมที่ สํ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ของชุมชน และการมี
สํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชน 

- อบต.นาทราย 
- ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การบริหารจัดการ 
5.1 พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายให๎มี
ประสิทธิภาพที่ดี 

- อบต.นาทราย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 
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บทที่ 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 ในปีการศึกษา 2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายมีด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 32
โครงการ โดยใช๎งบประมาณทั้งสิ้น 2,012,000 บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
  

 4.1  บัญชีสรุปโครงการ/กิจรรม 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ปีการศึกษา 2562 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
1.1 สํงเสริมพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด๎าน 
1.2 สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม 
1.3 การพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสม ปลอดภัย 
 เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

 
17 
1 
8 

 
1,272,000 

15,000 
623,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
และน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 สํงเสริมการจัดการศึกษาโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2.2 สํงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

2 
1 
 

 
 

2,000 
24,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคร ู
3.1 สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความสามารถในการสอน 

 
2 

 
58,000 

ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  4  กา ร พั ฒน าก า ร มี สํ ว น รํ ว มข อ ง
คณะกรรมการ ผู๎ปกครอง ผู๎บริหาร และชุมชน 
4.1 การจัดกิจกรรมที่สํงเสริมความสัมพันธ์ของชุมชน และ
การมีสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชน 

 
 

1 

 
 

18,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1 สํงเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนา
ทรายให๎มีประสิทธิภาพที่ดี 

 
- 

 
- 
 
 

รวมทั้งสิ้น 32 2,012,000 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน 
 

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(บาท) 
1 โครงการบ๎ายบายขวดนม

ขนมกรุบกรอบ 
เพ่ือให๎เด็กเล็กลดการใช๎ขวดนมให๎ใช๎
แก๎วแทน และไมํให๎เด็กน าขนมกรุบ
กรอบมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กทุกคนดื่มนมโดยใช๎แก๎ว
แทนและไมํให๎ เด็กน าขนมกรุบ
กรอบมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 
งบ อบต. 

เ ด็ ก เ ล็ ก รั บ ป ร ะ ท า น
อาหารที่มีประโยชน์และ
ปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

2 โครงการฟันสวยยิ้มใส  
 

เพ่ือสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจและ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพชํองปาก
ของเด็ก 

ผู๎ปกครองสามารถตรวจสุขภาพ
ชํองปากของบุตรหลานได๎ 

20,000 
งบ สปสช. 

นักเรียนมีฟันผุน๎อยลง ส านักงานปลัด 
ศพด. 

3 โครงการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์เด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือสํงเสริมพัฒนาการความฉลาด
ทางอารมณ์แกํเด็กในชํวงปฐมวัย 

เด็กมีพัฒนาการเรียนรู๎จากโลก
ภายในสูํภายนอก 

20,000 
งบ สปสช. 

เด็ กมี พัฒนาการทาง
อารมณ์ที่ดีข้ึน 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

4 โครงการเรียนรู๎สูํโลกกว๎าง 
 

เพ่ือให๎เด็กเล็ก ศพด.ต าบลนาทราย 
ได๎เรียนรู๎นอกสถานที่ 

เด็กเล็กได๎เรียนรู๎นอกสถานที่ 15,000 
งบ อบต. 

เด็กเล็กมีประสบการณ์
จริงจากการไปเรียนรู๎
นอกสถานที ่

ส านักงานปลัด 

ศพด. 

5 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย (วินัย) 

เพ่ือให๎เด็กมีระเบียบวินัยปฏิบัติตาม
กฏระเบียบของ ศพด. 
เด็กเล็กได ๎

เด็กเล็ก ศพด.ต าบล นาทรายทุก
คน 

5,000 
งบ อบต. 

เ ด็ ก มี ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย
ปฏิบัติตามกฎของศูนย์
ได๎ 100 % 

ส านักงานปลัด 

ศพด. 
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1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน 
 
 

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(บาท) 
6 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อันส าคัญยิ่ง และเป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี 

เด็กทุกคนได๎รํวมกิจกรรม 5,000 
งบ อบต. 

ครูและเด็กเล็กได๎รํวม
กิจกรรมรัฐ พิธีตํ าง  ๆ 
แ ล ะ วั น ส า คั ญ ท า ง
ศาสนา 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

7 โครงการแขํงขันกีฬาสี
ภายในของ ศพด.ต าบล
นาทราย 

เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กเล็กได๎ออกก าลัง
กายและสํงเสริมพัฒนาการสมวัย 
 รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย 

เด็กเล็ก ศพด.ต าบลนาทรายและ
ผู๎ปกครองรํวมแข็งขันกีฬาสีภายใน 

5,000 
งบ อบต. 

เด็กเล็กได๎ออกก าลังกาย
และรู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

8 โครงการ เด็กปฐมวั ย
เรียนรู๎ประเทศอาเซียน 

เ พ่ื อ ให๎ เ ด็ ก เ ล็ ก เ รี ยนรู๎ เ กี่ ย วกั บ
ประเทศในกลุํมอาเซียน 

เด็กเล็กมีความรู๎เกี่ยวกับประเทศ
ในอาเซียน 

6,000 
งบ อบต. 

เด็กเล็กมีความรู๎เกี่ยวกับ
ประเทศกลุํมตํางๆใน
กลุํมอาเซียน 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

9 โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
คํ า ใ ช๎ จํ า ย ใ น ก า ร จั ด
การศึกษา 

เพ่ือจัดการศึกษาให๎เด็ก 3-5 ปี เป็นคํา
หนั งสื อเรี ยน อุ ปกรณ์ การเรี ยน 
เครื่องแบบนักเรียน และคํากิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

เดก็เล็กอายุ 3-5 ปี ทุกคน 90,000 
งบ อบต. 

เ ด็ ก เ ล็ ก มี ห นั ง สื อ 
อุปกรณ์ เครื่องแบบและ
ไ ด๎ เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ประสบการณ ์

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

10 จัดหา สื่อ วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเลํนพัฒนาการเด็ก 
(คําจัดการเรียนการสอน) 

เพ่ือให๎เด็กเล็กมีสื่อ วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเลํน เพียงพอ และเหมาะสมกับวัย 

เด็กเล็กมีสื่อ วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเลํน เพียงพอ และเหมาะสม
กับวัย 

213,000 
(กรมฯ สนับสนุน) 

เด็กเล็กมีสื่อ และเครื่อง
เลํนเพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 
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1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน 
 

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(บาท) 
11 โครงการอาหารเสริมนม เพ่ือให๎เด็กเล็กมีอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กทุกคน 250,000 เ ด็ ก เ ล็ ก มี สุ ข ภ า พ

รํ า งกาย เจริญ เติบ โต
เหมาะสมตามวัย 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

12 โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
คําใช๎จํายในการบริหาร
สถานศึ กษาคํ าอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือให๎เด็กเล็กมีอาหารกลางวัน  เด็กเล็กทุกคน 588,000 เด็กเล็กได๎รับอาหารตาม
ห ลั ก โ ภ ช น า ก า ร ที่
เหมาะสม 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

13 โครงการนิทานเลํมน๎อย
กับหนูน๎อยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือฝึกให๎เด็กมีสมาธิในการฟัง เด็กมีสํวนรํวมให๎ความรํวมมือใน
การฟังนิทาน 

2,000 
งบ อบต. 

เด็กมีสมาธิและสนใจใน
การเรียน 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

14 โครงการวํายน้ าเป็นเลํน
น้ าได ๎

เพ่ือให๎เด็กเล็กวํายน้ าได๎ เด็กเล็กจ านวน 30 คน 35,000 
งบ สปสช. 

เด็กมีทักษะเอาตัวรอด
จากการจมน้ า 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

15 โครงการ ลด ละ เลิก 
ขนมขบเคี้ยวอาหารที่ไมํ
มีประโยชน์ 

เพ่ือให๎เด็กเล็กลด ละ เลิก ขนมขบ
เคี้ยวอาหารที่ไมํมีประโยชน์ 

เด็กเล็ก ศพด.ต าบลนาทราย ทุกคน 1,000 
งบ อบต. 

เด็กเล็กเลิกรับประทาน
อาหารที่ไมํมีประโยชน์
ตํอรํางกาย 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

16 โครงการจัดงานสํงเสริม
การศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 

เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมีเจตคติที่ดีตํอ
การเข๎าศึกษาและเข๎ารับการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- จัดผลงานของเด็กเล็ก 
- มอบ เกี ย รติ บั ต ร เ ด็ ก เ ล็ ก  ที่
ประพฤติดี เรียนดี มีมารยาท 
- มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน๎อย 

15,000 
(งบ อบต. 

เด็กเล็กมีเจตคติที่ดีตํอ
การศึกษา 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 
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1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยท้ัง 4 ด้าน 
 
 

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(บาท) 
17 โครงการพัฒนาคุณภาพ

ผู๎เรียน 
- กิจกรรมหนูน๎อยไปวัด
วันธรรมสวนะ 
- กิจกรรมหนูน๎อย 
สอนศิลป์ 
- กิจกรรมเด็กไทยดูดี 
มีพลานามัย 
- กิจกรรมก๎านกล๎วย
มหัศจรรย์ 
- กิจกรรมสํงท๎ายปีเกํา
ต๎อนรับปีใหมํ 
- กิจกรรมแหํเทียน
เข๎าพรรษา 
- กิจกรรมไหว๎ครู 
- กิจกรรมสารทเดือนสิบ 
- กิจกรรมลูกรักกราบ
ตักแมํ 
- กิจกรรมนอนเปลเหํกลํอม 

เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการ
ด๎านรํางกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา  
-เพ่ือสํงเสริมการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย 

จัดกิจกรรมตามความสนใจของ
ผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการตาม
วัยครบทุกด๎าน 

0.00 
(ไมํใช๎งบ) 

ผู๎เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 
4 ด๎าน เหมาะสม 
ตามวัย 

ศพด. 
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1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(บาท) 
1 โ คร งการ สํ ง เ ส ริ ม ให๎

ผู๎เรียนมีวินัย มีคุณธรรม
แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม  มี
กิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมโตไปไมํโกง 
กิจกรรมออมสินของหนู 
กิจกรรมหน๎าตํางเด็กดี 

- เพ่ือให๎ผู๎ เรียนมีวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรม 
- เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให๎กับ
เด็กในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
- เพ่ือฝึกนิสัยให๎เด็กมีนิสัยการรัก
การออม 
- เพ่ือให๎เด็กเล็กมีคุณธรรมจริยธรรม 
8 ประการ 

- จัดกิจกรรมอบรมสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
- เด็กทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม
ครบ 8 ประการ 
 

15,000 
(งบ อบต.) 

- เด็กมวีินัย มีคุณธรรมและ 
- เด็กเล็กมีความซื่อสัตย์ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
เด็กมีนิสัยประหยัด รู๎จักใช๎
จํ ายสิ่ งที่ จ า เป็ นและ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
- เด็ ก เล็ กมี คุ ณธรรม
จริยธรรม 8 ประการ 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 
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1.3 กลยุทธ์ การพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสม ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
 
 

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(บาท) 
1 โครงการสนามเด็กเลํน

ปลอดภัย 
เพ่ือให๎เด็กเล็กใช๎เครื่องเลํนสนามได๎
อยํางปลอดภัย 

เด็กเล็กมีเครื่องเลํนสนามเพียงพอ
และมีความปลอดภัย 

100,000 
(งบ อบต.) 

เด็ ก เ ล็ กมี เ ค รื่ อ ง เ ลํ น
สนามใช๎อยํางเพียงพอ
และปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

2 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ ศพด.ต าบล 
นาทราย 
- กิจกรรมจัดซื้อที่นั่งพัก
ร อ รั บ นั ก เ รี ย น  ( มุ ม
ผู๎ปกครอง) 

- เ พ่ือให๎ เด็กเล็กมีสถานศึกษาที่
เหมาะสม ได๎มาตรฐาน 
- เพ่ืออ านวยความสะดวกแกํผู๎ที่มา
ติดตํอ 

- จัดตกแตํงบริเวณ ศพด. ให๎มีความรํม
รื่น ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมพัฒนาการ
เด็กสมวัย 
- ผู๎ปกครองมีมุมพักผํอนในขณะที่
รอรับเด็ก 

150,000 
(งบ อบต.) 

 

- เ ด็ ก เ ล็ ก มี ส ถ า น ที่
เหมาะสม และเพียงพอ 
- ผู๎ปกครองเด็กเล็กมีที่
นั่งเพียงพอและสบาย 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 
 

3 โ ค ร ง ก า ร จ๎ า ง เ ห ม า
แมํบ๎านเพ่ือปฏิบัติงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาทราย 

เพ่ือให๎ ศพด.ต าบลนาทราย มีความ
สะอาด เรียบร๎อย ทั้งภายในและ
ภายนอกเหมาะสมเป็นสถานศึกษา 

เด็กเล็กมีสถานที่ที่เหมาะสมในการ
เรียนและท ากิจกรรมตํางๆ 

108,000 
(งบ อบต.) 

ศพด.ต าบลนาทราย เกิด
ค ว า ม เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ 
เรียบร๎อย และสะอาด 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

4 โครงการปรับปรุงตํอเติม
ซํอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลนา
ทราย 

เพ่ือปรับปรุงตํอเติม ซํอมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายให๎
เกิดความเหมาะสมมีมาตรฐาน 

ปรับปรุงตํอเติมซํอมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 

60,000 
(งบ อบต.) 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ไ ด๎ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
ปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 
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1.3 กลยุทธ์ การพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสม ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
 
 

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(บาท) 
5 โครงการแหลํงเรียนรู๎ใน

ชุมชนต าบลนาทราย 
เพ่ือจัดหา/กํอสร๎างแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน
ต าบลนาทราย 

จัดหารวบรวมแหลํ ง เรียนรู๎ ใน
ชุมชน 

100,000 
(งบ อบต.) 

มีแหลํ งเรียนรู๎ ในชุมชน
ต าบลนาทราย 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

6 โครงการสนามเด็กเลํน
สร๎างปัญญา 

เพ่ือให๎เด็กเลํนเครื่องเลํนสนามได๎อยําง
ปลอดภัย มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

เด็กมีสนามเด็กเลํนสร๎างปัญญา เป็น
สนามที่ ปลอดภั ยมี พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

50,000 
(งบ อบต.) 

เด็ก เล็กใช๎ เครื่ อง เลํน
สนามใหมํ 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

7 โครงการกํอสร๎างอาคาร
ฐานสุขภาวะเด็กปฐมวัย 

เพ่ือปูองกันควบคุมการแพรํระบาด
โรคติดตํอในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สร๎างฐานสุขภาวะ 
 1 ฐาน 

50,000 
(งบ อบต.) 

สามารถควบคุมการแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอศพด.
ต าบลนาทราย 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

8 โครงการหนูน๎อยรักษ์โลก 
- กิ จกรรมหนู น๎ อยรั ก
ธรรมชาติ 
- กิจกรรม Big 
Cleaning Day 

- เพ่ือให๎เด็กมีสํวนรํวมในการคัดแยกขยะ
ที่ถูกต๎อง 
- เพ่ือให๎เด็กชํวยกันจัดภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล๎อม 
- เพ่ือรักษาความสะอาดเรียบร๎อยภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็ก ศพด.นาทราย 
มีความตระหนักและมีสํวนรํวมในการ
รักษาความสะอาดภายในโรงเรียน 
 

5,000 
(งบ อบต.) 

 

- เด็กสามารถแยกขยะ
แตํละประเภทได๎ถูกวิธี 
- ศูนยม์ีสภาพแวดล๎อมที่
ดี 
 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 
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2) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 กลยุทธ์ สํงเสริมการจัดการศึกษาโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 
 

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(บาท) 
1 โครงการผู๎สู งวัยใสํ ใจ

ลูกหลาน 
เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางเด็ก
กับผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอายุมาสาธิตการประดิษฐ์ของ
เลํนจากวัสดุ เหลือใช๎  วัสดุจาก
ธรรมชาติ และเลํานิทานให๎เด็กฟัง 

1,000 
(งบ อบต.) 

เด็กเล็กมีความสัมพันธ์ที่
ดีกับผู๎สูงอายุ 

ส า นั ก ง า น ป ลั ด
ศพด. 

2 โครงการขนมไทยไชโย เพ่ือให๎เด็กเห็นคุณคําและประโยชน์ 
ของขนมไทย 

เด็กทุกคนได๎รํวมกันท าขนมไทย 1,000 
(งบ อบต.) 

เด็กรู๎จักชื่อขนมไทยชนิด
ตํางๆ มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 
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2.2 กลยุทธ์ สํงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(บาท) 
1 โครงการศูนย์ เ รี ยนรู๎

เศรษฐกิจพอเพียง  
- กิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษ 
- กิจกรรมหนูน๎อยรักผัก
สวนครัว 
- กิ จ ก ร ร ม ป ลู ก พื ช
สมุนไพร 

- เพ่ือให๎ผู๎ เรียนได๎เรียนรู๎แนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือให๎เด็กเล็กเรียนรู๎การปลูกผัก
ผักปลอดสารพิษไว๎รับประทาน 
- เพ่ือใหเ๎ด็กเกิดการเรียนรู๎และได๎รับ
ประสบการณ์ตรงจากหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือให๎เด็กเล็กเรียนรู๎การปลูกพืช
สมุนไพร 

- เด็กเล็กและครูรํวมกันปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
- เด็กเล็กปลูกผักสวนครัว 
- เด็กเล็ก รู๎จักสมุนไพร และ ศพด. 
มีสวนสมุนไพร 

19,000 
(งบ อบต.) 

 

- เ ด็ ก เ ล็ ก ไ ด๎ เ รี ย น รู๎
แนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ครูและเด็กสามารถ
น า ไปประยุ ก ต์ ใ ช๎ ใ น
ชีวิตประจ าวันได๎ 
- เด็กเกิดการเรียนรู๎และ
ได๎รับประสบการณ์ตรง
จากหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เด็กรู๎จักพืชสมุนไพร 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคร ู

3.1 กลยุทธ์ สํงเสริมและพัฒนาครู ให๎มีความสามารถในการจัดมวลประสบการณ์ให๎แกํเด็ก 
 

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(บาท) 
1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

ศั ก ย ภ า พ ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 
- กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
หลักสูตรสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
- กิจกรรมพัฒนาแผน 

1. เพ่ือพัฒนาครู/ผู๎ดูแลเด็กให๎มีความรู๎ 
ความเข๎าใจในหลักสูตรสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให๎
สอดคล๎องวิถีชีวิตและบริบทของคนใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานครูผู๎ดูแลเด็กและผู๎ดูแลเด็ก 

50,000 
(งบ อบต.) 

ครูและผู๎ดูแลเด็กมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 

2 โครงการผลิตสื่อ 
การเรียนการสอน 
 

เพ่ือให๎เด็กเล็กและครูมีสื่อใหมํๆ ใน
การจัดการเรียนการสอน 

มีสื่อใหมํๆ ที่ผลิตใช๎เอง 8,000 
(งบ อบต.) 

เด็กเล็กและครูมีสื่อใหมํ  ๆ
ในการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 

ส านักงานปลัด 
ศพด. 
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4) ยุทธศาสตร์ สํงเสริมการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการ ผู๎ปกครอง ผู๎บริหาร และชุมชน 
4.1 กลยุทธ์ การจัดกิจกรรมที่สํงเสริมความสัมพันธ์ของชุมชน และการมีสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(บาท) 
1 โ ค ร ง ก า ร สํ ง เ ส ริ ม

ความสัมพันธ์และการมี
สํวนรํวมของชุมชน 
- กิจกรรมภาคี 4 ฝุาย 
- กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ชุ ม
ผู๎ปกครอง 
- กิจกรรมครอบครัว 
สุ ขสั นต์  สุ ขภาพเด็ ก
สดใส 
- กิ จ กรรม ให๎ ค ว ามรู๎
ผู๎ปกครองเกี่ยวกับการ
การดู แลสุ ขภาพเด็ ก
ปฐมวัย 
- กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน 
สานสัมพันธ์ 

- เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวําง 
อบต.นาทราย ศพด.ต าบลนาทราย 
ครู และผู๎ปกครอง 
- เพ่ือเสริมสร๎างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวด๎วยกิจกรรมการดูแล
สุขภาพ 
- เพ่ือให๎ความรู๎ผู๎ปกครองเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพบุตรหลาน 
- เพ่ือให๎ครู/ผู๎ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลนาทรายได๎พบปะกับ
ผู๎ปกครองและเห็นสภาพความ
เป็นอยูํของเด็ก 

- อบต.นาทราย ครูและผู๎ปกครอง
มีสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 
- ผู๎ปกครองและเด็กได๎ท ากิจกรรม
รํวมกัน ด๎วยกิจกรรมการดูแลเด็ก
สุขภาพเด็ก 
- เด็กเล็กมีสุขภาพดีขึ้น 
- เพ่ือให๎ครู/ผู๎ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลนาทราย ได๎ เห็น
สภาพความเป็นอยูํของเด็กและ
ผู๎ปกครอง 

18,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

- อบต.นาทราย ครู และ
ผู๎ปกครองมีสัมพันธ์ที่ดีตํอ
กัน 
- ครอบครัวได๎ท ากิจกรรม
รํวมกัน 
- อบต.นาทราย ครู และ
ผู๎ปกครองมีสัมพันธ์ที่ดีตํอ
กัน 
- เด็กและครูได๎รํวมกัน
พัฒนาเด็กไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ส า นั ก ง า น ป ลั ด
ศพด. 
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บทที่  5 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัต ิ

 
5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

ตามค าสั่งองค์การบริหารสํวนต าบลนาทราย ที่ 579/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ไปสูํการปฏิบัติ  

            ทั้งนี้  ให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสูํการปฏิบัติมี
อ านาจหน๎าที ่ ดังนี้ 

๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลฯ ตํอผู๎บริหาร 

ท๎องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ   ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อย
ปีงบประมาณละ  ๑  ครั้ง  ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวํา  ๓๐  วัน 

๔) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

 

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลนาทราย เพ่ือรํวมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ไปสูํการปฏิบัติ โดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการให๎
อยูํภายใต๎ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว๎หรือไมํ รวมทั้งเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
หรือไมํ อยํางไร เพ่ือที่จะน าผลที่ได๎มาปรับปรุงการท างานให๎มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมี
กระบวนการดังนี้  

5.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ 

1) สรรหาบุคคลเพ่ือแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติ
การศึกษาไปสูํการปฏิบัติ โดยสรรหาบุคคลตามโครงสร๎างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติ
การศึกษาไปสูํการปฏิบัติ ซึ่งก าหนดไว๎ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5232 ลงวันที่ 
2 กันยายน 2562 

2) จัดประชุมครั้งที่ 1 เพ่ือให๎คณะกรรมการฯ เลือกกรรมการ 1 คน ท าหน๎าที่ประธานกรรมการ 
และกรรมการฯ อีก 1 คน ท าหน๎าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

3) จัดท ารํางประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา
ไปสูํการปฏิบัติ โดยให๎คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน๎าที่ตามที่ก าหนดไว๎ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 

4) เสนอรํางค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการฯ ตํอคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ 
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5) หัวหน๎าสถานศึกษา ประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติ
การศึกษาไปสูํการปฏิบัติ 

6) หัวหน๎าสถานศึกษา จัดสํงประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลให๎สํวน
การศึกษา เพ่ือด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไป 

 
5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการศึกษา พ.ศ.2563 ไปสูํการปฏิบัติ ก าหนดห๎วงเวลา
ในการติดตามและประเมินผลฯ ปีละ 2 ครั้ง (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการการศึกษาตาม
วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการศึกษาไปสูํการปฏิบัติ ที่ก าหนดไว๎ 

2) คณะติดตามและประเมินผลฯ รายงานผลและข๎อเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลฯ 
ตํอหัวหน๎าสถานศึกษา 

3) หัวหน๎าสถานศึกษารายงานผลและข๎อเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลฯ ตํอ
คณะกรรมการศูนย์บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู๎บริหารท๎องถิ่นตามล าดับ 

4) สถานศึกษาประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ให๎ประชาชนใน
ท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวํา 30 วัน 
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ภาคผนวก 
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