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ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2561

ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

คานา
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 เป็นการจัดทาแผนพัฒนาเพื่อใช้กาหนดแนวทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยมีโครงการตามยุทธศาสตร์
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
กาหนดการพัฒนา การปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
ดาเนินตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง

สารบัญ
เรื่อง
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก

หน้า
บทนา
1 - 21
ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา
22 - 26
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
27
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
28 - 37
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 38

บทที่ 1
บทนา
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“จั ดการศึก ษาให้ เด็ ก ปฐมวั ย มี การพั ฒ นาทั้ง ด้า นร่ างกาย จิต ใจ อารมณ์ สั ง คม สติ ปัญ ญา
คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมในสังคมอย่างปกติสุข ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
1.2 พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัย มีความพร้อมและมีการพัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัยเต็มตามศักยภาพ
2. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กปฐมวัย มีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
5. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริม บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีรูปแบบ
ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1.3 ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. เด็ก ปฐมวั ย ได้ รั บ การส่ งเสริ ม พัฒ นา และเตรี ยมความพร้ อ มในทุ กด้ านอย่ า งมี คุณ ภาพ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. เด็กปฐมวัยมีจิตสานึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก
2. มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
3. ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองทุ กคน ได้รั บ ความรู้ แ ละสามารถอบรมเลี้ ยงดู เด็ ก ปฐมวัย ได้อ ย่ างถู กต้ อ ง
เหมาะสม
2. เด็ ก ปฐมวั ย ทุก คนได้ รั บ การเลี้ ย งดู พั ฒ นาตามวั ย เต็ ม ตามศั ก ยภาพตามหลั ก จิ ต วิท ยา การ
ศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพ

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)

1. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยไดรับ บันทึกประเมิน
พัฒนา และเตรียมความพร้อมในทุก การพัฒนาและมีความพร้อมใน พัฒนาการของเด็ก
ด้านอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้อง ทุกด้าน
กับมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่น
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ปี 61 – 64
90%

ปี 61
75%

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 62
80%

ปี 63
85%

ปี 64
90%

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
(Goals)
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)

1. เด็กปฐมวัยมีจิตสานึกในความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ร้อยละของเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา แสดงออกซึ่งความ
รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
การอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ข้อมูลการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
การอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมประเพณี

2. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมหลักของคนไทย

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมหลักของคนไทย

รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ปี 61 – 64
90%

90%

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 61
ปี 62
75%
80%

ปี 63
85%

ปี 64
90%

75%

85%

90%

80%

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ข้อมูลปัจจุบัน
(Goals)
(KPIs)
(Baseline Data)
1. อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม มี
ความเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพเด็ก

1.ร้อยละของอาคาร สถานที่ รายงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสม คุณภาพภายใน
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก สถานศึกษา

2. มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของ 1. จานวนวัสดุอุปกรณ์ และ
บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี ครุภัณฑ์มีความเพียงพอต่อ
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

ทะเบียนคุมวัสดุ
ครุภัณฑ์

ปี 61 – 64
90%

ปี 61
75%

90%

75%

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 62
80%

80%

ปี 63
85%

ปี 64
90%

85%

90%

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ข้อมูลปัจจุบัน
(Goals)
(KPIs)
(Baseline Data)
ข้อมูลการเข้ารับการ
อบรมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ระดับปฐมวัย

ปี 61 - 64
90%

ปี 61
75%

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 62
80%

ปี 63
85%

ปี 64
90%

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับปฐมวัยมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

1. ร้อยละของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ไดรับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิขาชีพ

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง

1. ร้อยละของครูและบุคลากร ข้อมูลการเข้ารับการ
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา อบรมของครูและ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรทางการศึกษา

95%

80%

85%

90%

95%

3. ครู นักเรียน และผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1. ร้อยละครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน

95%

80%

85%

90%

95%

แบบประเมินความพึง
พอใจ

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ข้อมูลปัจจุบัน
(Goals)
(KPIs)
(Baseline Data)
1. พ่อแม่ ผู้ปกครองทุกคน ได้รับ
ความรู้และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเลี้ยงดู
พัฒนาตามวัยเต็มตามศักยภาพตาม
หลักจิตวิทยา การศึกษาวิจัยและ
นวัตกรรม

ปี 61 – 64
1. ร้อยละของพ่อแม่
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
95%
ผู้ปกครอง ได้รับความรู้และ อบรม
สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยได บันทึกประเมินพัฒนาการ
95%
รับการดูแลสุขภาพและมี ของเด็กปฐมวัยเป็น
พัฒนาการตามวัยเต็มตาม รายบุคคล
ศักยภาพ

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 61
ปี 62
80%
85%

ปี 63
90%

ปี 64
95%

80%

90%

95%

85%

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาการศึกษาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ข้อมูลปัจจุบัน
(Goals)
(KPIs)
(Baseline Data)
ปี 61 – 64
ปี 61
1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 1. ร้อยละของศูนย์ พัฒนาเด็ก 1. ข้อมูลการจัดการศึกษา
90%
75%
จัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก
เล็กที่มีการจัดการ ศึกษาแบบ แบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนา
ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตาม
มีส่วนร่วม
เด็กเล็ก
มาตรฐาน
2. จานวนกิจกรรมของภาคี 2. จานวนกิจกรรมของภาคี
90%
75%
การพัฒนาที่มีส่วนร่วมในการ การพัฒนาที่มสี ่วนร่วมใน
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เล็ก
เด็กเล็ก
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี 1. ร้อยละของบุคลากรในศูนย์ ข้อมูลการเข้ารับการอบรม
ความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาเด็กเล็กไดรับการ
ของบุคลากรในศูนย์พัฒนา
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาความรู
เด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพ

95%

80%

ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี 62
80%

ปี 63
85%

ปี 64
90%

80%

85%

90%

85%

90%

95%

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา และมีความพร้อมในทุกด้าน
2. ขอบเขตความหมาย
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลทัพหลวง
ความพร้อม หมายถึง เด็กมีพัฒนาการสมวัย ทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพหลวง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561)
ปี 2561
จานวนร้อยละ 75
5. วิธีการคานวณ
เปรียบเทียบจานวนที่ต้องการหากับจานวนทั้งหมดที่กาหนดให้เป็น 100
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแบบอนามัย 55
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา แสดงออกซึ่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การอนุรักษ์ในศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ขอบเขตความหมาย
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพหลวง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561)
ปี 2561
จานวนร้อยละ 75
5. วิธีการคานวณ
เปรียบเทียบจานวนที่ต้องการหากับจานวนทั้งหมดที่กาหนดให้เป็น 100
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี/การสังเกต
พฤติกรรมเด็ก
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย
2. ขอบเขตความหมาย
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพหลวง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561)
ปี 2561
จานวนร้อยละ 75
5. วิธีการคานวณ
เปรียบเทียบจานวนที่ต้องการหากับจานวนทั้งหมดที่กาหนดให้เป็น 100
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก
2. ขอบเขตความหมาย
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม หมายถึง อาคารสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน กองการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561 – 2564)
ปี 2561
จานวนร้อยละ 75
5. วิธีการคานวณ
เปรียบเทียบจานวนที่ต้องการหากับจานวนทั้งหมดที่กาหนดให้เป็น 100
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. ขอบเขตความหมาย
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง สิ่งของเมื่อโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม
ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน กองการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
3. หน่วยวัด : จานวนสิ่งของ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561)
ปี 2561
จานวนร้อยละ 75
5. วิธีการคานวณ
บวกหาผลรวม
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ขอบเขตความหมาย
ครู หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง ข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ปี 2556
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561)
ปี 2561
จานวนร้อยละ 75
5. วิธีการคานวณ
เปรียบเทียบจานวนที่ต้องการหากับจานวนทั้งหมดที่กาหนดให้เป็น 100
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ข้อมูลการเข้ารับการอบรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
2. ขอบเขตความหมาย
ครู หมายถึง ข้าราชการครูและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561)
ปี 2561
จานวนร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ
เปรียบเทียบจานวนที่ต้องการหากับจานวนทั้งหมดที่กาหนดให้เป็น 100
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ข้อมูลการเข้ารับการอบรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2. ขอบเขตความหมาย
นักเรียน หมายถึง เด็กที่เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลทัพหลวง
ครู หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตา
แทน สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทัพหลวง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561)
ปี 2561
จานวนร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ
เปรียบเทียบจานวนที่ต้องการหากับจานวนทั้งหมดที่กาหนดให้เป็น 100
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบประเมินความพึงพอใจ
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับความรู้และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ขอบเขตความหมาย
ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ที่เข้ารับการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทัพตาแทน สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทัพหลวง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561 )
ปี 2561
จานวนร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ
เปรียบเทียบจานวนที่ต้องการหากับจานวนทั้งหมดที่กาหนดให้เป็น 100
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กปฐมวัยไดรับการดูแลสุขภาพและมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ
2. ขอบเขตความหมาย
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
พัฒนาการ หมายถึง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทัพหลวง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561)
ปี 2561
จานวนร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ
เปรียบเทียบจานวนที่ต้องการหากับจานวนทั้งหมดที่กาหนดให้เป็น 100
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- บันทึกประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2. ขอบเขตความหมาย
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม หมายถึง บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัดกองการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561)
ปี 2561
จานวนร้อยละ 75
5. วิธีการคานวณ
เปรียบเทียบจานวนที่ต้องการหากับจานวนทั้งหมดที่กาหนดให้เป็น 100
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ข้อมูลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมของภาคีการพัฒนาที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ขอบเขตความหมาย
ภาคีเครือข่าย หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัดกองการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. หน่วยวัด : จานวนกิจกรรม
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561)
ปี 2561
จานวนร้อยละ 75
5. วิธีการคานวณ
บวกหาผลรวม
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- จานวนกิจกรรมของภาคีการพัฒนาที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทัพตาแทน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาความรู้
2. ขอบเขตความหมาย
บุคลากร หมายถึง ข้าราชการและพนักงานจ้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (พ.ศ. 2561)
ปี 2561
จานวนร้อยละ 80
5. วิธีการคานวณ
เปรียบเทียบจานวนที่ต้องการหากับจานวนทั้งหมดที่กาหนดให้เป็น 100
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)
ไม่มี
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ข้อมูลการเข้ารับการอบรมของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง

บทที่ 2
ผลการจัดการศึกษาในการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการจัดการศึกษาในการศึกษาที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มานาเสนอทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการรายจ่าย
ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
2. โครงการอุดหนุน
อาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ
4. โครงการปฐมนิเทศ/
ปัจฉิมนิเทศแก่เด็กก่อน
วัยเรียน

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหาร จัดอาหารกลางวันให้เด็ก
กลางวันที่ถูกสุขลักษณะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหาร
เสริมตามหลักโภชนาการ

เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้มีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น
เพื่อชี้แจงแนวทางและ
ประโยชน์ของการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
จัดอาหารกลางวันให้กับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพ
ตาแทน
จัดอาหารเสริม(นม) ให้เด็ก จัดอาหารเสริม(นม)ให้เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพ
ตาแทน เป็นประจาทุกวัน

ผลการดาเนินงาน
เด็กได้รับประโยชน์จาก
อาหารกลางวันที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทัพตาแทน จานวน
27 คน ได้รับประทาน
อาหารเสริมนมทาให้
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
เด็กได้รับความสนุกสนานกับ เด็กที่มาร่วมกิจกรรมงานวัน เด็กมีพัฒนาการสมวัย 4
กิจกรรมและของขวัญที่ได้ เด็กแห่งชาติมีความสุขและ ด้าน
สนุกสนาน
ผู้ปกครองเข้าร่วมฟังการ
ผู้ปกครองเข้าร่วมการ
ผู้ปกครองเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศและ ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ปฐมนิเทศและปัจฉิม
เสนอความเห็นร่วมกัน
โดยพร้อมเพรียงกัน
นิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน

ผลประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม)ที่มีประโยชน์ถูก
หลักโภชนาการ
เด็กได้รับความ
สนุกสนานกับกิจกรรม
และของขวัญที่ได้รับ
ผู้ปกครองเข้าร่วมฟังการ
ปฐมนิเทศและเสนอ
ความคิดเห็นร่วมกัน

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการส่งเสริมให้
หนูฟันสวย

6. โครงการสนับสนุนจัดซื้อ
จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์/
อุปกรณ์การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
7. โครงการเด็กไทยรัก
การออม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
1.เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้จัก
วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง
2.เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้จักการ
ดูแลและรักษาฟัน
3.เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีฟันที่
สะอาดแข็งแรง และสวยงาม
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อยและ
เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักการประหยัดและ
เก็บออมเงิน

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนร้อยละ 80 มี
สุขภาพปากและฟันที่ดี

ผลประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
นักเรียนมีพัฒนาการทุก
ด้านเหมาะสมตามวัย

เด็กมีสื่อการสอนที่เหมาะสม เด็กมีสื่อการสอนที่เหมาะสม เด็กมีสื่อการสอนที่
และมีอุปกรณ์ในการเรียน และอุปกรณ์ในการเรียน
เหมาะสม และอุปกรณ์
อย่างเพียงพอ
อย่างพอเพียง
ในการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพทันสมัย
เด็กรู้จักการใช้จ่ายและเก็บ เพื่อให้เด็กรู้จักการอดออม
เด็กๆให้ความสนใจใน
ออมเงินไว้ใช้เพื่ออนาคต
และรู้ถึงการเก็บออมไว้ใช้
การออมเงินรู้จักใช้รู้จัก
จ่ายในสิ่งที่จาเป็น
ออมเพิ่มมากขึ้น

การเลือกสื่อการเรียน
การสอนควรเลือกที่
เหมาะสมกับวัย ควร
คานึงถึงประโยชน์และ
ความคุ้มค่าในการใช้
การออมเงินของเด็กเป็น
การฝึกนิสัยในการรู้จัก
อดออม

ผลการดาเนินงาน
เด็กเรียนรู้เข้าใจและปฏิบัติ
ตามได้เป็นอย่างดี

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทัพตาแทน จานวน
27 คน

กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยให้มีความเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการพัฒนาศูนย์ เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและ
เด็กมีความสุขกับการปฏิบัติ บรรยากาศภายในศูนย์
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
บรรยากาศภายในศูนย์พัฒนา กิจกรรมได้ดี
พัฒนาเด็กเล็ก สะอาด
บ้านทัพตาแทน มี
เด็กเล็ก ให้สะอาด สวยงาม
สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้
ความสุขกับการปฏิบัติ
เพียงพอ มีความสุขกับการ
ของเด็ก
กิจกรรมประจาวัน
ปฏิบัติกิจกรรมประจาวัน

ผลประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรม
และสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็
เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ดี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
กลยุทธ์ 2.1 ปลูกจิตสานึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการวันสาคัญ
เพื่อให้เด็กได้รู้จักความเป็นมา เด็กมีความตื่นตัวในการเข้า กิจกรรมเรียนรู้วันสาคัญ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กได้เรียนรู้จาก
และการปฏิบัติตนในวันสาคัญ ร่วมกิจกรรมรู้จักการปฏิบัติใน ดังนี้
บ้านทัพตาแทน จานวน ประสบการณ์ตรง และ
ต่างๆและรู้จักกตัญญูรู้คุณบิดา- การเข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 27 คน เข้าร่วมกิจกรรม รู้จักความเป็นมาและ
มารดา และผู้มีพระคุณ
- กิจกรรมวันแม่
และเกิดจิตสานึกในการ ปฏิบัติตนในวันสาคัญ
- กิจกรรมวันพ่อ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี มี
ต่างๆ
ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มี
พระคุณ
2. โครงการพาเด็กปฐมวัย เด็กได้เรียนรู้อาชีพ และภูมิ
-เด็กได้ประสบการณ์และการ เด็กได้เรียนรู้อาชีพและ
เด็กได้ประสบการณ์จาก เด็กได้ประสบการณ์ตรง
ไปแหล่งเรียนรู้
ปัญญาท้องถิ่น เป็นการพัฒนา เรียนรู้และให้ความตื่นเต้นต่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน สถานที่แต่ละแห่งที่ไป
สามารถนาไปใช้ใน
จินตนาการ และความคิด
สถานที่ ที่ไป
ชีวิตประจาวันได้
สร้างสรรค์
3. โครงการขนมไทยใน เพื่อเด็กได้เรียนรู้วิธีการทาขนม ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆแปลกใหม่ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กได้เรียนรู้วิธีการทา
เด็กได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น
แต่ละชนิด
เด็กให้ความสนใจและร่วมมือ จานวน 27 คนตื่นเต้นต่อ ขนมและภูมิปัญญาไทยใน ต่างๆในชุมชนจาก
ในการปฏิบัติกิจกรรม
การได้เรียนรู้วิธีการทาขนม ท้องถิ่นและเป็นการ
ประสบการณ์ตรงจาก
แต่ละชนิดด้วยการลงมือ ส่งเสริมอาชีพภายใน
วิทยากรในท้องถิ่นใน
ทาจริง
ชุมชน
ชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู/บุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม
-

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
-

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
-

กลยุทธ์ 3.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการเยีย่ มบ้านเด็ก
เพื่อได้ทราบข้อมูลเด็กความ
ได้รับความร่วมมือจาก
ปฐมวัย
เป็นอยู่และสภาพแวดล้อมรอบ ผู้ปกครองของเด็กให้ข้อมูลที่
ตัวเด็ก
เป็นจริง

ที่ตั้งไว้
-

ผลการดาเนินงาน
-

ผลประเมินเชิงคุณภาพ
และ ข้อเสนอแนะ
-

เป้าหมาย
ที่ตงั้ ไว้
เด็กในศูนย์เด็กเล็กบ้านทัพ
ตาแทนจานวน 27 คน

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมให้ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
-

ผลประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
ผู้ปกครองให้ความสาคัญ นาข้อมูลที่ได้จากการ
และร่วมมือให้
เยี่ยมบ้านนักเรียน หรือ
รายละเอียดร่วมแก้ไข
ข้อมูลการสัมภาษณ์
ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่าง ผู้ปกครองนักเรียนมา
ดี
ส่งเสริมความสามารถ
ของนักเรียนที่มี
ความสามารถตาม
ศักยภาพ

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
-

ผลการดาเนินงาน
-

ผลประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของพ่อแม่ผู้ปกครอง กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคน ได้รับความรู้และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการรักหนูช่วย ผู้ปกครองได้รับทราบวิธีการดูแล ได้รับความร่วมมือเข้าร่วม
ผู้ปกครองและเด็กในศูนย์ ผู้ปกครองให้ความสนใจ ผู้ปกครองให้ความ
ดูแล(สุขภาพ)
สุขภาพของเด็กได้อย่างถูกต้อง โครงการจากผู้ปกครองเป็น พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าร่วมโครงการเป็น
ร่วมมือเข้าร่วมโครงการ
เหมาะสม
อย่างดี
อย่างดี
และได้รับข้อแนะนาจาก
วิทยากรที่ถูกต้อง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
1. โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับทราบความต้องการใน
หมู่ที่ 4
ด้านการศึกษาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ผลการดาเนินงาน
ที่ตั้งไว้
ประชาชน และผู้ปกครองเข้า ผู้ปกครองของเด็กและ
ร่วมโครงการเป็นอย่างดี
บุคคลที่อยู่ในชุมชุน
ใกล้เคียง

2. โครงการประชุม
ผู้ปกครอง

- ผู้ปกครองเข้าร่วมการ
ประชุมร่วมให้แนวทางและ
เสนอแนะในการจัดการเรียน
การสอน

-เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอนของ
เด็ก

ผลการดาเนินงาน
ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี

- สร้างความเข้าใจในการใน - ผู้ปกครองให้ความ
การจัดการเรียนรู้ในการ
ร่วมมือเข้าร่วมประชุม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
กันอย่างพร้อมเพรียง

ผลประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ
ประชาชนในชุมชน และ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
โครงการเพื่อเสนอความ
ต้องการในด้าน
การศึกษาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- ผู้ปกครองเข้าร่วมการ
ประชุมร่วมให้แนว
ทางการเนินงานได้เป็น
อย่างดี

บทที่ 3
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง มียุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง ดังนี้
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. ส่งเสริมพัฒนาและเตรียมความพร้อมใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
ทุกด้านอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับ อบต.ทัพหลวง และหน่วยงานที่
มาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและ
เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน

1. ปลูกจิตสานึกในความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. ส่งเริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมหลักของไทย
3. การพัฒนาอาคารสถานที่และ 1. พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ให้
สิ่งแวดล้อม
มีความเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของ
บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาคุณภาพครูและ
1. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ
บุคลากรทางการศึกษา
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
5. การพัฒนาคุณภาพของพ่อแม่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองทุก
ผู้ปกครอง
คน ได้รับความรู้ และสามารถอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
6. การพัฒนาคุณภาพการมีส่วน 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมี
ร่วมในการจัดการศึกษาของ
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนา
ชุมชน หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
อบต.ทัพหลวง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
อบต.ทัพหลวง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
อบต.ทัพหลวง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
อบต.ทัพหลวง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
อบต.ทัพหลวง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

บทที่ 4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
มีโครงการ/กิจกรรมจาแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน ดังนี้
4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1 ส่งเสริมพัฒนาและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมี
คุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
รวม
2. การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
2.1 ปลูกจิตสานึกในความ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก
ของไทย
รวม
3. การพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
3.1 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสม เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพเด็ก
3.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของบุคลากรเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวม
4. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผูป้ กครอง
รวม
5. การพัฒนาคุณภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกคน ได้รับความรู้
และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
รวม
6. การพัฒนาคุณภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2561
จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ
2651
โครงการ

งบประมาณ
2562

4

198,000

4

184,800

4

198,000

4

184,800

3

0

3

0

4

0

4

0

7

0

7

0

8

811,000

8

811,000

3

25,500

3

25,500

11

836,500

11

836,500

2

0

2

0

1
3

0
0

1
3

0
0

4

10,000

4

10,000

4

10,000

4

10,000

3

0

3

0

3
32

0
1,044,500

3
32

0
1,031,300

4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมพัฒนาและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
ที่
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
2561
2562
1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์ เพื่อให้เด็กได้รับประทาน จัดอาหารกลางวันให้เด็ก ศูนย์ 147,000 137,200 เด็กได้รับประโยชน์จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
อาหารกลางวันที่ถูก
พัฒนาเด็กเล็กถูกหลัก
อาหารกลางวันที่สะอาด บ้านทัพตาแทน
สุขลักษณะ
โภชนาการมีความสะอาด เด็กมี
และถูกสุขลักษณะ
ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย
อนามัย
2. ค่าจัดการเรียนการ เพื่อให้เด็กเล็กมีสื่อการ สื่อการเรียนการสอนวัสดุ 51,000
47,600 เด็กเล็กมีวัสดุ/อุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอน (รายหัว)
เรียนที่ดี เสริมพัฒนาการ การศึกษาและเครื่องเล่น
และสื่อการเรียนรู้เสริม บ้านทัพตาแทน
เด็กและอุปกรณ์ในการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
พัฒนาการที่หลากหลายมี
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ
3. โครงการส่งเสริม
เพื่อตรวจร่างกายเบื้องต้น ครูผู้ดูแลเด็กตรวจสุขภาพเด็ก
0
0
เด็กเล็กมีวัสดุ/อุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุขภาพ
ให้เด็กมีสุขภาพ
ทุกวัน
และสื่อการเรียนรู้เสริม บ้านทัพตาแทน
พลานามัยที่แข็งแรง
พัฒนาการที่หลากหลายมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
4. โครงการส่งเสริมการ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
0
0
นักเรียนได้เรียนรู้และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียนรู้หนูน้อย
ประเทศเพื่อนบ้าน
เรียนรู้วา่ อาเซียน หมายถึง 10
เริ่มต้นกับการเข้าสู่ความ บ้านทัพตาแทน
อาเซียน
วัฒนธรรม ภาษา การแต่ง ประเทศมีความสาคัญอย่างไร
ร่วมมือและความก้าวหน้า
กาย อาหาร สัญลักษณ์
ของประชาคมอาเซียน
และธงประจาชาติของแต่
ต่อไปในอนาคต
ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

ความสอดคล้อง
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มฐ.19 /บช.19.2

มฐ.5 /บช. 5.1,5.3

มฐ.10 /บช.10.2
มฐ.19 /บช. 19.1
มฐ.8 บช.8.1,8.2

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2.1 การปลูกจิตสานึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมายเป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
ความสอดคล้อง
2562
กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
รับผิดชอบ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
1. โครงการวันสาคัญ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึง
กิจกรรมมีดังนี้
0
0
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มฐ.13 /บช.13.3
ความสาคัญในวันสาคัญทาง
1. วันพ่อแห่งชาติ
วัฒนธรรมศิลปะ
บ้านทัพตาแทน
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
2. วันแม่แห่งชาติ
ประเพณีและภูมิปัญญา
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
3. วันเข้าพรรษา
ท้องถิ่นของไทย
ท้องถิ่นและของชาติ
4. วันธรรมสวนะ
2. โครงการพาเด็ก นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0
0
เด็กได้ประสบการณ์จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มฐ.9 /บช.9.6
ปฐมวัยไปแหล่ง เกษตรกรรม และภูมิปัญญา บ้านทัพตาแทนจานวน 30
แหล่งเรียนรู้ต่างๆแต่ละ บ้านทัพตาแทน
เรียนรู้
ท้องถิ่น ชุมชนใกล้เคียง เป็น คน ได้ประสบการณ์และการ
สถานที่ เป็นการพัฒนา
การพัฒนาจินตนาการ และ
เรียนรู้แปลกใหม่
จินตนาการและความคิด
ความคิดสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
3. โครงการขนม เพื่อเด็กได้เรียนรู้ว่าขนม เด็กในศูนย์เด็กเล็กทุกคน
0
0
เด็กได้เรียนรู้วิธีการทา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มฐ.9 /บช.9.6
ไทยภูมิปัญญา แต่ละอย่างมีส่วนผสม
ได้ประสบการณ์ตรง ได้
ขนมเพื่อเป็นการ
บ้านทัพตาแทน
ในท้องถิ่น
และวิธีการทาอย่างไร
สัมผัสด้วยการลงมือทา
ส่งเสริมอาชีพภายใน
จริง
ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2.2
ที่
โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการหยอด
กระปุกวันละน้อย
ค่อยๆเก็บ

การพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
เพื่ อปลู กฝั งและส่ งเสริ มให้ นักเรียนรู้จักการใช้จ่ายและ
0
0
นักเรียนรู้จักการประหยัดและ เก็ บออมเงิ นไว้ ใช้ เพื่ อ
เก็บออมเงิน
อนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
รับผิดชอบ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
นั กเรี ยนทุ กคนรู้ จั กการ ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก มฐ.13 /บช.13.3
ประหยั ด รู้ จั กการออม บ้านทัพตาแทน
เงิน และรู้ถึงการเก็บออม
ไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็น

ที่

โครงการ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
2. โครงการส่ งเสริ ม เพื่ อจั ดกิ จกรรมค่ านิ ยม 12
ค่านิยมหลัก 12 ประการเข้ ากั บแผนจั ด
ประการ
ประสบการณ์
3. โครงการยิ้ มใส เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ไหว้สวย
ประเพณีไทย

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
สร้ างค่ านิ ยมหลั ก 12
0
0
ประการให้นักเรียนรู้คุณค่า
ของเอกลั กษณ์ แห่ งความ
เป็นไทย
นั ก เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม
0
0
จริยธรรม มีกิริยา มารยาท
ดี รู้จักเคารพผู้ใหญ่

4. โครงการหนู น้ อย เพื่อให้เด็กได้รู้จักการดูแลผัก นักเรียน รู้จักสังเกตการ
รักผักสวนครัว
ที่ ตนเองปลู กและสั งเกตการ เจริญเติบโตของผักสวนครัว
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง ผั ก นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเห็น
คุ ณค่ าก ารดู แล ผั ก ที่
นักเรียนลงมือปลูก

0

0

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เด็ กมี คุ ณลั กษณะอั นพึ ง ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก
ประสงค์ ในค่ านิ ยมหลั ก บ้านทัพตาแทน
12 ประการ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุ ณธรรม จริ ยธรรม มี
มารยาทดี รู้ จั กเคารพ
ผู้ใหญ่
น าผั ก สวนครั ว ที่ ป ลู ก
ร่วมกันไปประกอบอาหาร
และให้เด็กคิดทาเมนูจาก
ผักสวนครัวและมาสนทนา
กับครูและเพื่อน

ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มฐ . 9 /บช.9.4 มฐ . 13
/บช.13.1-13.9

ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก มฐ. 13 / บช. 13.1 –
บ้านทัพตาแทน
13.9
ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก มฐ.5 /บช.5.1,5.3
บ้านทัพตาแทน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ที่
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
2561
2562
1. ก่อสร้ างรั้ วศูน ย์ เพื่ อป้ องกัน อัน ตรายจาก ก่อสร้างรั้ว รอบศูนย์เด็ก 500,000 500,000 เด็ ก มี ค วามปลอดภั ย อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร มฐ.10 /บช. 10.1
พัฒนาเด็กเล็ก ภายนอกศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็กบ้านทัพตาแทน
จา กอั นต รา ยต่ าง ๆ ส่วนตาบลทัพหลวง
เล็ก
ภายนอก

ที่

โครงการ/
กิจกรรม
2. ป รั บ ป รุ ง ภู มิ
ทั ศน์ /พื้ นที่ ศู นย์
พั ฒ นาเด็ กเล็ ก
บ้านทัพตาแทน
3. โครงการจั ดซื้ อ
เครื่ องเล่ นสนาม
( ก ล า ง แ จ้ ง )
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก
4. โครงการติ ด ตั้ ง
กล้ องวงจรปิ ด
พร้อมอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของ เด็กมีสภาพแวดล้อมที่ดี มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอื้อต่อ บรรยากาศ มีแหล่งเรียนรู้ที่
การเรียนรู้มากขึ้น
หลากหลาย

งบประมาณและที่มา
2561
2562
70,000
70,000

หน่วยงานที่
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
รับผิดชอบ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สภาพภายในภายนอกของ องค์ การบริ หารส่ วน มฐ.10 บช. 10.1
ศู น ย์ ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม ตาบลทัพหลวง
พัฒนาการที่ดแี ก่เด็ก

เพื่ อให้ นั กเรี ยนมี เครื่ องเล่ น
สนามทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐาน
ปลอดภัยช่วยเสริมพัฒนาการ
ส าหรั บเด็ก ทั้งด้ านร่ างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญา
เพื่อเป็นมาตรการในการดูแล
ความปลอดภัยสาหรับเด็ก

นั กเรี ยนมี สนามเด็ กเล่ น
อย่ างปลอดภั ยตามเกณฑ์
มาตรฐานมี พั ฒนาการ
เหมาะสมกับวัยและเพียงพอ

100,000

100,000

นักเรียนมีสนามเด็กเล่นมี องค์ การบริ หารส่ วน มฐ.10 /บช. 10.4
คุณภาพได้มาตรฐานตาม ตาบลทัพหลวง
เกณฑ์ ที่ ก าหนด เป็ นที่
ยอมรับของชุมชน

ติ ดตั้ งกล้ องวงจรปิ ดชนิ ด
เครื อข่ ายพร้ อมอุ ปกรณ์
จ านวน 6 ตั ว บริ เวณ
ด้านหน้า ด้านหลังศูนย์เด็ก
เล็ก
โทรทั ศน์ (LEDTV) ขนาด
40 นิ้ว ความละเอียดของ
จอภาพ 1920x1080
พิกเซล
ซื้ อ บ อ ร์ ด ก ร ะ จ ก
ประชาสัมพันธ์ (ตามแบบที่
กาหนด)

35,000

35,000

16,000

16,000

สามารถตรวจสอบความ
ผิ ดปกติ ซึ่ งอาจเกิ ด
อันตรายต่ อเด็ กและเพื่ อ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิด
กับเด็กได้
การเรี ยนการสอนเพิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ทันสมัย มากขึ้น

10,000

10,000

5. จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ เพื่อใช้เป็นสื่ อการเรียนการ
โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ สอน สาหรับเด็ก
เผยแพร่
6. บ อ ร์ ด ก ร ะ จ ก เพื่ อให้ มี ที่ ประชาสั มพั นธ์
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้
ต่างๆแก่ผู้ปกครองที่เหมาะสม
มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์ การบริ หารส่ วน มฐ. 5 /บช.5.1,5.2,5.3
ตาบลทัพหลวง

องค์การบริหารส่ วน มฐ. 5/ บช. 5.1 ,5.3
ตาบลทัพหลวง

มีสถานที่ประชาสั มพันธ์ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร มฐ. 5/ บช. 5.1 ,5.3
ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ส่วนตาบลทัพหลวง
ต่ า งๆแก่ ผู้ ป กครองที่
เหมาะสมมาก

ที่

โครงการ/
กิจกรรม
7. โครงการจั ดสร้ าง
รางน้ าฝนศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก
8. โครงการต่ อเติ ม
กันสาดด้ านหน้ า
ศู นย์ พั ฒนาเด็ ก
เล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่ อแก้ ปั ญหาฝนตกลงพื้ น จัดสร้างรางน้าฝนด้านหน้า
และกระเด็ นเข้ าห้ องเรี ยน อาคารเรียน
สร้างความเสียหาย
เพื่อใช้ป้ องกันแสงแดดและ ทางขึ้น-ลงบันไดด้านหน้า
กันฝนตกเปียกเด็กเล็กเวลาที่ ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กบ้ าน
ผู้ปกครองมาส่ง-รับเด็ก
ทัพตาแทน

งบประมาณและที่มา
2561
2562
40,000
40,000
40,000

40,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
รับผิดชอบ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
บรรเทาแรงน้าฝนที่ตกลง องค์ การบริ หารส่ วน มฐ.5 /บช.5.1,5.3
พื้นเมือปริมาณฝนตกแรง ตาบลทัพหลวง
และไหลเข้าห้องเรียน
สามารถใช้ ป ระโยชน์ องค์ การบริ หารส่ วน มฐ.5 /บช.5.1,5.3
ป้องกันฝน กันแดดได้ ดี ตาบลทัพหลวง
และเด็กมีความปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ 3.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
1. โครงการจั ด ซื้ อ ตู้ เพื่ อ จั ด เก็ บ เอกสาร ชนิดมีกระจกบานเลื่อน 2 5,500
5,500
เหล็กเก็บเอกสาร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ บาน จานวน 1 ตู้
ส านั ก งานที่ ใ ห้ เ ป็ น
สัดส่วน
2. โครงการจัดซื้อโต๊ะ เพื่ อ จั ด ว าง เค รื่ อ ง โ ต๊ ะ จั ด ว า ง เ ค รื่ อ ง 5,000
วางคอมพิ ว เตอร์ คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ เ ป็ น คอมพิว เตอร์และอุปกรณ์
พร้อมเก้าอี้
สัดส่วน
ส่ ว น ค ว บ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
ระเบียบ จานวน 1 ชุด
3. โครงการจัดซื้อวัสดุ เพือ่ ใช้ดูแล รักษา ทา จัดซื้อวัสดุ ใช้ทาความ
15,000
งานบ้านงานครัว
ความสะอาด สถานที่ สะอาดและป้องกันอันตราย
บริเวณทั้งภายในและ จากเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัย
ภายนอกศูนย์
และสิ่งแวดล้อมที่ดี

5,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
รับผิดชอบ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
การ ปฏิ บั ติ ง า นขอ ง องค์การบริหารส่วน มฐ.10 /บช. 10.5
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ตาบลทัพหลวง
การจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น
ร ะ บ บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
ส ะ ด ว ก กั บ ก า ร องค์การบริหารส่วน มฐ.10 /บช. 10.5
ปฏิ บั ติ ง านและการ ตาบลทัพหลวง
ดูแลรักษาความสะอาด

15,000 นักเรียนมีสถานที่จัดการ องค์การบริหารส่วน มฐ.5 /บช.5.1,5.3
เ รี ย น รู้ ที่ ส ะ อ า ด ตาบลทัพหลวง
ปลอดภัย มีพัฒนาการ
ที่ดีเหมาะสมกับวัย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนา พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่ ความสอดคล้ อ ง
กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
รับผิดชอบ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
2562
1. โครงการพั ฒนา เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพของ ครู ปฐมวั ยมี ความรู้ ความ
0
0
ครู ผู้ ดู แ ลเด็ กได้ รั บ ความรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มฐ.19 /บช.19.1
ศั กยภาพครู ผู้ ดู แล ครูผู้ดูแลเด็กให้มีประสิทธิ์ เข้ าใจ หลั กวิ ช าการจั ด
เพิ่ มขึ้ นมี ความสามารถในการ บ้านทัพตาแทน
มฐ.22 /บช.22.1
เด็กด้านวิชาการ
ภาพในการดาเนินงานด้าน การศึ กษาและด้ านเอกสาร
ปฏิบัติงานและมีศักยภาพในการ
วิชาการ
งานวิ ชาการ ส่ งเสริ ม
จั ดการเรี ยนรู้ บรรลุ ตาม
ความสามารถพัฒนาการเด็ก
วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อพั ฒนา
ปฐมวั ย ทั้ ง ด้ า นร่ างกาย
คุ ณภาพศู นย์ เด็ กเล็ กให้ ได้
อารมณ์ จิ ตใจ สั งคม
มาตรฐานการศึกษา
สติปัญญา
2. กิจกรรมเสริ มสร้ าง เพื่อให้ครูในเครือข่ายได้ จั ดกิ จกรรมให้ ครู ที่ อยู่ ใน
0
0
ครูได้ประสบการณ์และความรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มฐ. 6 บช. 5.1,5.3
ความรู้จากเพื่อนครู แลกเปลีย่ นประสบการณ์ เครื อข่ ายของศู นย์ พั ฒนา
เพิ่ มขึ้ นจากเครื อข่ ายและจาก บ้านทัพตาแทน
สู่เพื่อนครู
ให้แก่กัน
เด็กเล็กได้มีประสบการณ์ใน
เพื่ อนครู ที่ มี ประสบการณ์ ใน
กระบวนการ การจั ดการ
การจัดกิจกรรมที่ทาให้เด็กเกิด
เรียนรู้ให้กับเด็ก
การเรียนรู้มากขึน้
กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง
ที่

โครงการ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
1 โครงการเยี่ ยมบ้ าน เพื่ อได้ ทราบข้ อมู ลความ
เด็กปฐมวัย
เป็นอยู่ สภาพปัญหาและ
บุ คคล สภาพแวดล้ อม
รอบตัวเด็ก

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
เพื่ อสร้ างสั มพั นธ์ ที่ ดี ดู
0
0
ส ภ า พ ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่
สภาพแวดล้ อมที่เด็กอาศั ย
อยู่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก
บ้ านและข้ อมู ลการสั มภาษณ์ บ้านทัพตาแทน
พูดคุยกับผู้ปกครองมาส่งเสริม
ด้านความสามารถของนักเรียนที่
มีตามศักยภาพของเด็ก

ความสอดคล้ อ ง
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มฐ.1 /บช.1.5
มฐ.11 /บช. 11.5

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาคุณภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกคน ได้รับความรู้ และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ที่
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
รับผิดชอบ
2562
1. โครงการโรงเรียนพ่อ เพื่ อสร้ างความรู้ ความ จั ดกิ จกรรมให้ ความรู้ 5,000
5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตา องค์การบริหารส่วน
แม่
เข้ าใจในการเลี้ ยงดู เด็ ก ผู้ปกครองในเรื่องการอบรม
แทน จานวน 27 คนได้รับการ ตาบลทัพหลวง
ระหว่างครูและผู้ปกครอง เลี้ยงดูเด็ก/การส่งเสริมการ
ส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการทั้ง
พั ฒนาการเด็ ก/การแก้ ไข
4 ด้าน พร้อมทั้งได้รับการแก้ไข
ปั ญหาพฤติ กรรมเด็ ก ภาค
ปัญหาต่างๆอย่างถูกต้อง
เรียนละ1 ครั้ง
- เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง เพื่ อ ให้ ผู้ ป กครองและ จัดประชุมผู้ปกครองปีละ 2-4
0
0
ระหว่างศูนย์ฯ และผู้ปกครองใน บ้านทัพตาแทน
นักเรียนศูนย์พัฒนา นักเรียนได้ทราบนโยบาย ครั้ง ได้รับทราบนโยบาย
ด้านต่าง ๆ
เด็กเล็ก
แนวทาง ปฏิบั ติ กฎและ แนวทางปฏิบัติ กฎ และ
- มีการปรับปรุงการทางานของ
ระเบียบต่างๆ ของศูนย์ ระเบียบต่าง ๆ ของศูนย์และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
นาไปปฏิบัติร่วมกัน
ข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ปกครอง
3. โครงการชวนลูกเล่า เพื่อให้ผู้ปกครอง ส่งเสริม จัดซื้อหนังสื อนิทาน/สื่อใน 5,000
5,000 เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ องค์การบริหารส่วน
นิทาน ปลูกฝังรักการ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ การเล่ านิ ทานให้ มี อย่ าง
และสังคมที่ดี ผู้ปกครองพึงพอใจ ตาบลทัพหลวง
อ่าน
สั งคม ทั กษะการฟั ง พู ด หลากหลาย ส่ งเสริ มให้
และร่วมกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี
อ่ าน ขี ดเขี ยนสร้ าง ผู้ปกครองยืมหนังสือนิทาน
จิ น ตนาการ ความคิ ด ไปเล่าให้เด็กฟังก่อนนอน
สร้ างสรรค์ ให้ แก่ เด็ กเมื่ อ
อยู่ที่บ้าน

ความสอดคล้ อ ง
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มฐ.11/ บช. 11.2

มฐ.19 /บช.19.3
มฐ.20 /บช.20.2

มฐ.23 /บช.23.1,23.2

ที่

โครงการ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
4. โครงการรณรงค์สวม ปลู กฝงวิ นั ยจราจรและ
หมวกนิรภัยในศูนย์ ความปลอดภัยใหกับผู ขับ
เด็กเล็ก
ขี่และผู โดยสารโดยเฉพาะ
เด็ กนั กเรี ยนที่ผู ปกครอง
ขับขี่รถจักรยานยนตไปส่ง
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ
ไปยังสถานที่อื่นๆ

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่ ความสอดคล้ อ ง
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
รับผิดชอบ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
2562
ล ด อุ บั ติ เ ห ตุ จ ร า จ ร
0
0
ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มฐ.23 /บช.23.1,23.2
รถจั ก รยานยนต ในการ
ชีวิตและทรัพยสินแกผู ใชรถใช บ้านทัพตาแทน
เดิ นทางทั้ งผู้ ขั บขี่ และ
ถนนลงเป็นจานวนมาก
ผู้โดยสารที่นั่งซอนทายสร้าง
วิ นั ยให้ ตนเองเพื่ อลดการ
สูญเสียอวัยวะและชีวิต

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
ที่
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่ ความสอดคล้ อ ง
กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
รับผิดชอบ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
2562
1 โครงการประชาคม เพื่อรับทราบความคิดเห็น ด้ า นการศึ ก ษาของเด็ ก
0
0
ประชาชนและบุคคล ชุมชุน ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก มฐ.23 /บช.23.1,23.2
หมู่บา้ น หมู่ที่ 4, หมู่ ความต้ องการในด้ าน ผู้ ปกครองมี ข้ อข้ องใจ
พื้นที่ใกล้ เคียงที่นาบุตร-หลาน บ้านทัพตาแทน
ที่ 5
การศึ กษาภายในศู นย์ ข้อเสนอแนะ แนวคิด ความ
มาเข้ าเรี ยนมี ข้ อเสนอแนะใน
พั ฒนาเด็ กเล็ กโดยให้ มี ต้ อ งการด้ า นการศึ ก ษา
กิ จกรรมที่ จั ดขึ้ นและให้ ความ
กิจกรรมเพิ่มเติมในด้านใด ผู้ ปกครองเข้ าร่ วมเสนอ
ร่วมมืออย่างดี
ข้อคิดเห็นหาข้อสรุปร่วมกัน

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2. โครงการสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงาน/
บ้ าน วั ดศู นย์ เด็ ก ระหว่างศูนย์เด็กเล็ก กิจกรรม/ข่าวสารของ
เล็ก โรงเรียน
และชุมชน
ศูนย์สู่ชุมชน
3. โครงการวั นเพื่ อ - เพื่อให้ความรู้/แนะนา
การศึกษา
ผู้ปกครองในการศึกษาต่อ
ของบุตรหลาน
- เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่
จบการศึกษา
- ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ชม
ผลงานทางวิชาการของเด็ก
- สร้ างความสั มพั นธ์
ระหว่างรุ่นน้อง รุ่นพี่

กิจกรรมมีดังนี้
1. จัดกิจกรรมปัจฉิ มนิเทศ
เด็ก
2. จั ดพิ ธี มอบวุ ฒิ บั ตรแก่
เด็กที่จบการศึกษา
3. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการของเด็ก
4. จัดการแสดงรุ่นน้อง

งบประมาณและที่มา
2561
0

2562
0

0

0

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ชุ ม ช น
ใกล้เคียงให้ความร่วมมือเข้า
ร่วมกิจกรรมกับศูนย์เด็กเล็ก
ทุกกิจกรรม
เด็ กเข้ าร่ วมกิ จกรรมกั บเพื่ อน
ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และผู้ที่
มีส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแสดง
ความยิ นดี เป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและร่วม
ชมผลงานทางวิ ชาการของเด็ ก
เกิดความภาคภูมิใจ ในการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความสอดคล้ อ ง
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก มฐ.9 /บช.9.6
เล็ ก บ้ าน ทั พ ต า
แทน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก มฐ.9
บ้านทัพตาแทนและ
กองการศึกษา

บทที่ 5
การติดตามและประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวงที่ 273/2557 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง ดังนี้
1. นายสุนทร อ่าเกิด
รองนายก อบต.ทัพหลวง
ประธานกรรมการ
2. นายดงรัก อ่วมเสือ
รองนายก อบต.ทัพหลวง
รองกรรมการ
3. นายพิชิตศักดิ์ จาปาเงิน
ผู้อานวยการ รพ.สต.ทัพหลวง กรรมการ
4. นายมานพ กาฬภักดี
ผู้อานวยการ ร.ร.บ้านทัพตาแทน กรรมการ
5. นางนันทนา ระย้าทอง
ครูโรงเรียนบ้านหนองกระถิน
กรรมการ
6. นายณรงค์ ทองโสภา
กานันตาบลทัพหลวง
กรรมการ
7. นางอัญชลี สุนทรวิภาต
ครูผู้ดูแลเด็ก
กรรมการ
8. นางสาวญาติ ดวงจันทร์
สมาชิกสภาฯ
กรรมการ
9. นางสุมาลี เต็งสุวรรณ
สมาชิกสภาฯ
กรรมการ
10. นายมาด สะราคา
ตัวแทนประชาคม
กรรมการ
11. นายกลม แตงทอง
ตัวแทนประชาคม
กรรมการ
12. นางสาวสุเมตตรา กาฬภักดี นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
13. นางสาวจรรยา แซ่เฮง
ครูผู้ดูแลเด็ก
กรรมการและเลขาฯ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง มีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลฯ
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อานวยการสถานศึกษา/หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้อานวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการการศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น และประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียน ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ภาคผนวก

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง
รายชื่อผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – นามสกุล
1. นายธานินทร์ แย้มไสว
2. นายบุญสม ทองงาม
3. นายประชา โสภา
4. นายพิชิตศักดิ์ จาปาเงิน
5. น.ส.ทับทิม ทองคา
6. น.ส.อัจฉราวรรณ อ่อนแย้ม
7. น.ส.ขนิษฐา เปียปาน
8. น.ส.สุเมตตรา กาฬภักดี
9. น.ส.จารุวรรณ นาชัยสินธุ์
10. น.ส.สายสุดา วงศ์วิเศษ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
ที่
ชื่อ – นามสกุล
1. นายชัยชนะ ทองดอนน้อย
2. พระปริสุโธ สงฆ์อินทร์

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
นายธานินทร์ แย้มไสว
(ประธานกรรมการ)
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายธานินทร์ แย้มไสว
(ประธานกรรมการ)
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมนายธานินทร์ แย้มไสว นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลทัพหลวง ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพหลวง ขอเปิดประชุมครับ สาหรับวันนี้จะเป็นการประชุม
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561
รับทราบ
เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
นายธานินทร์ แย้มไสว
(ประธานกรรมการ)

เรื่องเพื่อพิจารณา
ในเรื่องของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 รายละเอียดจะให้
นางสาวสายสุดา วงศ์วิเศษ ครูประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ทัพตาแทนเป็นผู้
ชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบ
นางสาวสายสุดา วงศ์วิเศษ
ในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) ทัพตาแทน จะประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 บทเริ่มที่บทที่ 1 นะคะ บทที่ 1 บทนา
จะพูด ถึง วิสั ยทั ศน์ พั นธกิจ จุ ดมุ่ งหมายเพื่อ การพั ฒ นา วิสั ยทั ศน์ มีอ ยู่ว่ า “จั ด
การศึ ก ษาให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย มี ก ารพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม
สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมในสังคมอย่างปกติสุข ให้
มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัย มีความพร้อมและมีการพัฒนาทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัยเต็มตามศักยภาพ
2. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กปฐมวัย มีลักษณะที่พึ งประสงค์
ของสังคมอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ความสามารถในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริม บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นๆ
ให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนา และเตรียมความพร้อมในทุก
ด้านอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. เด็กปฐมวัยมีจิตสานึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพเด็ก
2. มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. พ่อแม่ ผู้ปกครองทุกคน ได้รับความรู้และสามารถอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเลี้ยงดู พัฒนาตามวัยเต็มตามศักยภาพ
ตามหลักจิตวิทยา การศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา
1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
ในหน้าที่ 3 - 8 จะเป็นการกาหนดเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ของแต่ ละเป้าประสงค์ ตั้งแต่ปี 2561 -2564 และหน้า 9-21 จะเป็นรายละเอียด
ตั ว ชี้ วั ด ในแต่ ล ะเป้ า ประสงค์ เ พื่ อ การพั ฒ นาเช่ น กั น รายละเอี ย ด บทที่ 1 มี
ท่า นใดมี ข้ อ สงสั ย ไหมค่ ะ ถ้ า ไม่ มี ต่ อ ในบทที่ 2 เลยนะค่ ะ บทที่ ส องจะเป็ น ผล
การจั ด การศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นศู น ย์ พั ฒ นา
เด็กเล็ กได้จั ดทาโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒ นา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ค่ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ 1.1 ส่ งเสริมพัฒ นาและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมี
คุ ณ ภาพ และสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของท้ อ งถิ่ น และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ

1. โครงการรายจ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
4. โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศแก่เด็กก่อนวัยเรียน
5. โครงการส่งเสริมให้หนูฟันสวย
6. โครงการรณรงคสวมหมวกนิรภัยในศูนย์เด็กเล็ก
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย ให้มีความเหมาะสม เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก
1. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
กลยุทธ์ 2.1 ปลูกจิตสานึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. โครงการวันสาคัญ
2. โครงการพาเด็กปฐมวัยไปแหล่งเรียนรู้
3. โครงการขนมไทยในท้องถิน่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู/บุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาครูให้ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ การจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ 3.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและ ผู้ปกครอง
1. โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมให้ ครู / บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒ นา
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกคนได้รับความรู้
และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1. โครงการรักหนูช่วยดูแล (สุขภาพ)
5. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาของ
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและสนั บสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1. โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
2. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สาหรับรายละเอียดในแต่ละโครงการ/กิจกรรมนั้น แสดงอยู่ในเอกสาร

หน้า 22-26 ค่ะ ในบทที่ 2 มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมคะ ถ้าไม่มีต่อบทที่ 3 ค่ ะ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้ า นทั พ ตา
แทน มียุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ค่ะ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีกลยุทธ์ 1 กลยุทธ์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์
4. ยุทธ์ศาสตร์พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของพ่อแม่ผู้ปกครอง มีกลยุทธ์ 1 กลยุทธ์
6. ยุทศาสตร์การพัฒ นาคุณภาพการมีส่ว นร่ว มในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ค่ะ
รายละเอียดในบทที่ 3 มีท่านใดมีข้องเสนอแนะไหมคะ ถ้าไม่มีต่อไปเป็นบทที่ 4
ค่ะ บทที่ 4 เป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรมค่ะ ในหน้าที่ 28 เป็นบัญชีสรุปโครงการ
กิ จ กรรม ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 ซึ่ ง จะสรุ ป โครงการและงบประมาณในแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ แต่ละกลยุทธ์ค่ะ มีท่านใดมีข้องสงสัยไหมคะ ถ้าไม่มี ต่อหน้าที่ 29-37
ค่ะ ซึ่งจะเป็นรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีการศึกษา
2561 รวมทั้งโครงการแต่ละโครงการมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน/และตัวบ่งชี้ใด
ในมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในบทที่ 4 มีท่านใดมีข้องเสนอแนะ หรือข้อสักถามไหมคะ
ถ้าไม่มี ต่อบทที่ 5 ค่ะ บทที่ 5 เป็นการติดตามและประเมินผลการนาแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเราได้ตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการ
ดังเอกสารที่ได้แนบพร้อมนี้
นางสาวสายสุดา วงศ์วิเศษ
ทั้งหมดที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นเป็นรายละเอียดร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) การศึกษา 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน ค่ะ
นายธานินทร์ แย้มไสว
รายละเอียด ที่คุณครูสายสุดา วงศ์วิเศษ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นมีคณะกรรมการ
(ประธานกรรมการ)
ท่านใดมีข้องเสนอแนะ หรือข้อซักถามหรือไม่ครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
นายธานินทร์ แย้มไสว
มีท่านใดมีข้อจะเสนอแนะอีกไหมคับ หากไม่มีกระผมขอความเห็นชอบแผนร่าง
(ประธานกรรมการ)
ปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน ครับ
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ ว มี มิ ติเ ป็ นเอกฉั น ท์ เห็ น ชอบร่ างแผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี
การศึกษา 2561
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
นายธานินทร์ แย้มไสว
มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆบ้างหรือไม่
(ประธานกรรมการ)
ที่ประชุม
ไม่มี
นายธานินทร์ แย้มไสว
ถ้าไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติมเรื่องใด ผมในฐานะประธานฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่
(ประธานกรรมการ)
เข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ ขอขอบคุณและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสายสุดา วงศ์วิเศษ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ลงชื่อ
ผูส้ อบทานรายงานการประชุม
(นางสาวจารุวรรณ นาชัยสินธุ์)
กรรมการและเลขานุการ
ลงชื่อ
(นายธานินทร์ แย้มไสว)
ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561
………………………………………………….
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561
ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทัพตา
แทน ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ไปแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทัพตาแทน โดยมีรายละเอียดการประชุมปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
(นางสาวจารุวรรณ นาชัยสินธุ์)
หัวหน้าสถานศึกษา

