
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๖3 

 

 

ของ 

 

 

ศนูยพ์ัฒนาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวังจั่น 

อ าเภอโคกส าโรง    จังหวดัลพบุรี 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
บทที่ ๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 

ภาคผนวก 
- โครงการ/กิจกรรม 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 

               ฯลฯ 
คณะผู้จัดท า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๑ 
                                                   บทน า 
               ๑.๑ วิสัยทัศน์ 
 “สถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐาน  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  คนมีคุณภาพ
ชุมชนมีส่วนร่วม” 
              ๑.๒  พันธกิจ 
               ๑) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
               ๒) พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีศักยภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
               ๓) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               ๔) ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพฒีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
               ๕) จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพอย่างครบถ้วน 
                ๖) พัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม ให้สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                ๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย เน้นการมีส่วนจากชุมชน 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                ๑.๓  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 



จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(Kpls) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย(Targets) 
ปี ๖1- 
๖3 

ปี ๖1 ปี ๖2 ปี ๖3 

๑. ครูมีคุณภาพ 1.1 ศพด.มีครูไม่น้อย
กว่า3คนได้รับการ
พัฒนาวิชาชีพ 

1.1 ศพด.มีครูไม่น้อย
กว่า3คน ได้รับการ
พัฒนาวิชาชีพ 

3 คน 3 คน 3 คน 3 คน 

1.2 มีครูไม่น้อย 
กว่า3คน มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

1.2 ศพด.มีครู3คน มี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

3 คน 3 คน 3 คน 3 คน 

๒. อาคารสถานที่ภูมิ
ทัศน์และ
สภาพแวดล้อมมี
ความเหมาะสมและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมีการปรับปรุงจัดหา 
พัฒนา อาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยเฉลี่ยร้อยละ
90ให้เอ้ือต่อการท างาน
และจัดการศึกษา 
 

2.1 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯมีการปรับปรุง
จัดหาพัฒนา อาคาร
สถานที่สภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดย
เฉลี่ยร้อยละ70ให้เอ้ือ
ต่อการท างานและจัด
การศึกษา 

ร้อยละ90 ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพ 
และมีพัฒนาการ
อย่างเหมาะสมตาม
วัย 

3.1 ผู้รียนไม่น้อยไม่
น้อยกว่าร้อยละ90มี
คุณภาพ และมี
พัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย 

3.1 ผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ70 มี
คุณภาพ และมี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

ร้อยละ90 ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

4. ครุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมีครุภัณฑ์ร้อยละ90ที่
เอ้ือต่อการศึกษา 

4.1 ศูนยพั์ฒนาเด็ก
เล็กฯมีครุภัณฑ์ร้อยละ
70ที่เอื้อต่อการศึกษา 

ร้อยละ90 ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

5. สื่อการเรียนการ
สอน มีความ
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมีสื่อการเรียนการสอน 
ร้อยละ 90 ที่เอื้อต่การ
จัดการศึกษา 

5.1 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯมีสื่อการเรียน
การสอน ร้อยละ 90 
ที่เอ้ือต่การจัด
การศึกษา 

ร้อยละ90 ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

6. ผู้เรียนมีสุขภาพ
อนามัยเจริญเติบโต
ตามวัย 

6.1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี เจริญเติบโต
ตามวัย 

6.1 ผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 มี
สุขภาพอนามัยที่ดี 
เจริญเติบโตตามวัย 

ร้อยละ90 ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการ ตัวชี้วัด ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย(Targets) 



พัฒนา(Goals) (Kpls) (Baseline Data) ปี ๖1- 
๖3 

ปี ๖1 ปี ๖2 ปี ๖3 

7. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับชุมชน 

7.1 ผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ให้การยอมรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯและให้
ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมของศูนย์ 

7.1 ผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ให้การยอมรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
และให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมของ
ศูนย ์

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

8. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8.1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90มีคุณธรรม
จริยธรรม อนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้เหมาะสมกับ
วัย 

8.1 ผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80มี
คุณธรรมจริยธรรม 
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

9. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีการบริหาร
จัดการอย่างมีส่วน
ร่วม 

9.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ให้
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและกิจกรรม
ของศนูย์ 

9.1 ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
ให้ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาและ
กิจกรรมของศูนย์ 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 1.1 



๑. ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีครูไม่น้อยกว่า 3 คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
๒. ขอบเขตความหมาย :  คร ูหมายถึง ครูและผู้ที่ปฏิบัติการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 

                            ส่วนต าบลวังจั่น 
       ๓. หนว่ยวัด : จ านวนคน 
       ๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖1-๒๕๖3) :   ไม่น้อยกว่า 3 คน 
       ๕. วธิีการค านวณ :  นับจ านวน 
       ๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  3 คน 
       ๗. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล :  
                                 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น / นับจ านวนแล้ว 
       ๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
                                 - ปีการศึกษาละ ๑  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 1.2 



       ๑. ตัวชี้วัดที่ 1.2 :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีครู ไม่น้อยกว่า 3 คน 
       ๒. ขอบเขตความหมาย :   คร ูหมายถึง ครูและผู้ที่ปฏิบัติการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
                                       ส่วนต าบลวังจั่น 
       ๓. หนว่ยวัด :   จ านวนคน 
       ๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖1-๒๕๖3) :   ใน้อยกว่า 3 คน 
       ๕. วธิีการค านวณ :     นับจ านวน 
       ๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  3 คน 
       ๗. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล :  
                             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น / นับจ านวนแล้ว 
       ๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
                              - ปีการศึกษาละ ๑  ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 2.1 



       ๑. ตัวชี้วัดที่ 2.1 :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการปรับปรุง จัดหา พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
                               แหล่งเรียนรู้                     
       ๒. ขอบเขตความหมาย :  คร ูหมายถึง ครูและผู้ที่ปฏิบัติการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
                                      ส่วนต าบลวังจั่น 
       ๓. หนว่ยวัด :    จ านวนคน 
       ๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖1-๒๕๖3) :    
                            -  ร้อยละ ๙0 
       ๕. วธิีการค านวณ :   จ านวนอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  
                           แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ x๑๐๐ 
                           อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด 
       ๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ร้อยละ  70 
       ๗. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล :  
                             -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น / นับจ านวนแล้ว 
       ๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
                              -  ปกีารศึกษาละ ๑  ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 3.1 



       ๑. ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย 
       ๒. ขอบเขตความหมาย :  ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
       ๓. หนว่ยวัด :    จ านวนคน 
       ๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖1-๒๕๖3) :    
                            -  ร้อยละ 90 
       ๕. วธิีการค านวณ :     

จ านวนนักเรียนที่มีคุณภาพ และพัฒนาการเหมาะสมกับวัย × 100 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

       ๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ร้อยละ 70 
       ๗. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล : สถานศึกษาทุกแห่ง/นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 
       ๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  
                              -  ปีการศึกษาละ ๑  ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 4.1 



       ๑. ตัวชี้วัดที่ 4.1 :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีครุภัณฑ์ ร้อยละ 90 ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
       ๒. ขอบเขตความหมาย :   - 
       ๓. หนว่ยวัด :    ร้อยละ 
       ๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖1-๒๕๖3) :    
                            -  ร้อยละ 90 
       ๕. วธิีการค านวณ :    นับจ านวน 
       ๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  
                           -  ร้อยละ  70 
       ๗. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล :   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น/นับจ านวน 
                                              ค านวณหาร้อยละ 
       ๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
                              -  ปกีารศึกษาละ ๑  ครั้ง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 5.1 



๑. ตัวชี้วัดที่ 5.1 :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสื่อการเรียนการสอน ร้อยละ 90 ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
      ๒. ขอบเขตความหมาย :  - 
      ๓. หน่วยวัด :    ร้อยละ 
      ๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖1-๒๕๖3) :    
                            -  ร้อยละ 90 
       ๕. วธิีการค านวณ :     

สื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา x๑๐๐ 
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด 

       ๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  
                           -  ร้อยละ  70 
       ๗. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล :   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น/นับจ านวนแล้ว 
       ๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
                              -  ปกีารศึกษาละ ๑  ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 6.1 



       ๑. ตัวชี้วัดที่ 6.1 : ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัยที่ดี เจริญเติบโตตามวัย 
       ๒. ขอบเขตความหมาย : ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
       ๓. หนว่ยวัด :    ร้อยละ 
       ๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖1-๒๕๖3) :    
                            -  ร้อยละ 90 
       ๕. วธิีการค านวณ :     
                                                จ านวนผู้เรียนที่มีสขุภาพอนามัยที่ดี เจริญเติบโตตามวัย x๑๐๐ 
                                                                    จ านวนนักเรียนทั้งหมด  
       ๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  
                           -  ร้อยละ 70 
       ๗. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล :  สถานศึกษาทุกแห่ง/นับจ านวน ค านวณหาร้อยละ 
       ๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
                              -  ปีการศึกษาละ ๑  ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัด 7.1 
       ๑. ตัวชี้วัดที่ 7.1 :  ผู้อยู่อาศัยในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้ 
                               ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       ๒. ขอบเขตความหมาย : ผู้อยู่อาศัยในทุกชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
       ๓. หนว่ยวัด :    ร้อยละ 
       ๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖1-๒๕๖3) :    
                            -  ร้อยละ 90 
       ๕. วธิีการค านวณ :     
                                                จ านวนผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่ให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก x๑๐๐ 
                                                                    จ านวนประชากรในชุมชนทั้งหมด  
       ๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  
                           -  ร้อยละ 70 
       ๗. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น/นับจ านวนแล้ว  
                                             ค านวณหาร้อยละ 
       ๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :   
                              -  ปีการศึกษาละ ๑  ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัด 8.1 
       ๑. ตัวชี้วัดที่ 8.1 :  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  
                              ภูมปิัญญาท้องถิ่น ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับวัย 
       ๒. ขอบเขตความหมาย : ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
       ๓. หนว่ยวัด :    จ านวนคน 
       ๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖1-๒๕๖3) :    
                            -  ร้อยละ 90 
       ๕. วธิีการค านวณ :     
                                                จ านวนนักเรียนที่มีคุณภาพ และพัฒนาการเหมาะสมกับวัย x๑๐๐ 
                                                                    จ านวนนักเรียนทั้งหมด  
       ๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  
                           -  ร้อยละ 70 
       ๗. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล :  สถานศึกษาทุกแห่ง/นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 
       ๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :   
                              -  ปีการศึกษาละ ๑  ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัด 9.1 
       ๑. ตัวชี้วัดที่ 9.1 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ให้ความ 
                               รว่มมือในการจัดการศึกษาและกิจกรรมของศูนย์ฯ 
       ๒. ขอบเขตความหมาย : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด 
                                     การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
       ๓. หนว่ยวัด :    ร้อยละ 
       ๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี ๒๕๖1-๒๕๖3) :    
                            -  ร้อยละ 90 
       ๕. วธิีการค านวณ :    นับจ านวน 
       ๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  
                           -  ร้อยละ 70 
       ๗. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล :  จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
                                                           จ านวนผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
       ๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :   
                              -  ปีการศึกษาละ ๑  ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ 
ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

                ศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่จัดประสบการณ์
เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้าน มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีความกล้าแสดงออกคุณลักษณะที่บอกถึงความ
เป็นไทยอย่างชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                      ๑.๑ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครู 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
เข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ิมพูนความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ครูศูนย์ได้เข้ารับ
การอบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเอง
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ครูศูนย์ได้รับการ
พัฒนาให้มีประ
สิทธภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๒.กิจกรรมการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง
๔ ด้านให้กับเด็กปฐมวัย 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

จัดท าสื่อต่างๆที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรและ
แผนการศึกษา 
ตลอดปี
การศึกษา 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

เด็กมีสื่อการ
เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย 

๓.เงินเดือนพนักงานครู เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

เงินเดือน
พนักงานครู 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

พนักงานส่วน
ต าบลได้รับ
เงินเดือนตาม
ก าหนด 

๔.ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
เพ่ือปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

เงินเดือน
พนักงานจ้าง 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

พนักงานจ้าง
ได้รับค่าตอบแทน
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

๕.เงินเพ่ิมต่างๆของ
พนักงานจ้าง 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
เพ่ือปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

เงินเพ่ิมต่างๆ
ของพนักงาน
จ้าง 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพ่ิม
ต่างๆตามก าหนด 

 

 

     



 ยุทธศาสตร์ ๑ การส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                   ๑.๒ แนวทางการจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
- - - - - - 

 

 

ยุทธศาสตร์ ๑ การส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                   ๑.๓ แนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนและผู้ปกครอง 
ศพด.อบต.วังจั่น 

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทาง การบริหาร
จัดการศูนย ์แลก 
เปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน ศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

จัดโครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ผู้ปกครองเข้าใจ
ถึงการปฐมนิเทศ
การบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ 

๒.โครงการประสาน
สัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 

เพ่ือทราบถึงข้อมูล
พ้ืนฐานของเด็ก
นักเรียน และ
ผู้ปกครองเด็กท่ีจะ
น ามาช่วยส่งเสริม 
พัฒนาการด้านต่างๆ 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

จัดท าโครงการ
เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ครูและผู้ปกครอง
ได้แลกเปลี่ยน
ความคิด เข้าใจ
ปัญหาและน ามา

แก้ไขร่วมกัน 

    
3.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ของเด็กให้มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี เพื่อ
ส่งเสรมสนับสนุนให้
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชนร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 



         ยุทธศาสตร์ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
                              ๒.๑ แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๑.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

เพ่ือจัดซื้ออาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนบ้านวังจั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.วังจั่นและ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านวังจั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.วังจั่นและ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านวังจั่นได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

๒.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาการจัด
การศึกษา(ส าหรับเด็ก 
อายุ 3-5ปี) 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ส าหรับเด็กอายุ 3-5
ปี) โดยแยกเป็น 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.วังจั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศพด. 
อบต.วังจั่นได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาการ
จัดการศึกษา
(ส าหรับเด็กอายุ 
3-5ปี)โดยแยก 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
- ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๓.โครงการส่งเสริมการรัก
การอ่านในเด็กปฐมวัย 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การอ่านในเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น สนใจ
และรักการอ่าน
หนังสือ 

๔.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง
จากสถานที่จริง 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่นและ
เยาวชนต าบลวัง
จั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังจั่น
และเยาวชนต าบลวัง
จั่นได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
๕.โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้เรียนรู้
ถึงวันส าคัญต่างๆของ
ชาติไทย 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรยีนได้เรียนรู้
และร่วมกิจกรรม
วันส าคัญ 

6.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือให้เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้
และคุณธรรม 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนคุณภาพ
ชีวิตที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม
จริยธรรม
เหมาะสมกับวัย 

7.โครงการกิจกรรมร่วมใจ
กันท าความดี 

เพ่ือปลูกฝังการท า
ความดีให้กับเด็ก
นักเรียน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังการท า
ความดี และ
ประพฤติตนได้
อย่างเหมาะสม
กับวัย 

         
 
 

      ๒.2 แนวทางจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียน ได้รับ
การสนับสนุน
ได้รับการพัฒนา
อย่างคุ้มค่าและ
เหมาะสม 

            
 
 
 
 
 



      ๒.3 แนวทางส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและตรวจ
สุขภาพจาก
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

 
 
 
      ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

    ๓.๑ แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ของศูนย์พัฒนาเด็กให้
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ร่มรื่น 
เหมาะแก่การเรียนรู้ 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.วังจั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กมี
ความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ร่มรื่น เหมาะแก่
การเรียนรู้ 

2.โครงการจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีมุม
การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี
สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีมุมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 



  ยุทธศาสตร์ 4 การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.๑ แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ และ

ข้อเสนอแนะ 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน 
1.โครงการหนูน้อยอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทยที่ดีงามให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียน อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีไทยได้
อย่างเหมาะสม
กับวัย 

2.โครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
เรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนศึกษา
เรียนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ปราชญ์
ชาวบ้านใน
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนได้เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตนเองจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บทที่  ๓ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทย์ 

               ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น มียุทธศาสตร์และกลยุยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทย์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  
การส่งเสริมและพัฒนาครู 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.วังจั่น 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒  
การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.วังจั่น 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓  
ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.วังจั่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.วังจั่น 

กลยุทธ์ที่ 2.2 
จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.วังจั่น 

กลยุทธ์ที่ 2.3 
ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิ
ทัศน์และสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 
พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 4.1 
การส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ ๔ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

               ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจั่น มีโครงการ/กิจกรรม จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

               ๔.๑   บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖3 

จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 
๑) ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
    ๑.๑  การส่งเสริมและพัฒนาครู 
    ๑.๒ การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ 
    ๑.๓  ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 

 
 

๕ 
- 
3 

 
 

๘63,12๐ 
- 

๒4,๐๐๐ 
รวม 8 ๘87,12๐ 

   ๒) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนา    
คุณภาพผู้เรียน 
   ๒.๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ๒.๒ จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
   ๒.๓  ส่งเสริมสุขาภิบาล สขุภาพอนามัย 

 
 

10 
๑ 
2 

 
 

440,๔๐๐ 
๖๖,๓๐๐ 
4,๐๐๐ 

รวม ๑3 51๐,๗๐๐ 
  ๓) การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม 
    ๓.๑ พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 

 
 

๑ 

 
 

๒,๐๐๐ 
รวม      ๑ ๒,๐๐๐ 

  4)การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้วัฒธรรมประเพณี
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

2 

 
 

4,00 

รวม 2 4,00 
รวมทั้งสิ้น 24 1,403,820 

 
 
 
 

 

 



๔.๒  รายละเอียดโครงการ /กิจกรรม 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการ 
                         ๑.๑ แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมและพัฒนาครู 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๑ โครงการพัฒนา

ศักยภาพ
บุคลากร 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการฝึกอบรม
เพ่ิมพูนความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ครูศูนย์ฯได้อบรม
เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)  

ครูศูนย์ฯได้รับ
การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

๒ โครงการผลิต
สื่อการเรียนการ
สอน 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้
กระตุ้นพัฒนาการทั้ง๔
ด้านให้กับเด็กปฐมวัย
อย่างเหมาะสมวัย 

จัดท าสื่อต่างๆที่
เกี่ยวกับมาตรฐาน
ของหลักสูตร/
แผนการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 

๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม
กับวัยของเด็ก 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

๓ เงินเดือน
พนักงานครู 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ประจ าเดือนให้กับ
พนักงานครูส่วนต าบล 

เงินเดือน
ประจ าเดือน 

๒7๔,68๐
(งบ อบต.) 

พนักงานครูได้รับ
ค่าตอบแทน
ตามท่ีก าหนด 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

4. ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

เพ่ือสนับสนุนพนักงาน
จ้างตามภารกิจเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจพนักงาน
จ้างทั่วไป 

๕18,๔๔๐ พนักงานจ้าง
ได้รับค่าตอบแทน
ตามกฎหมาย
ก าหนด 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

5. เงินเพ่ิมต่างๆ
ของพนักงาน
จ้าง 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
พนักงานจ้างเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้าง ๑,๒๐๐๐ พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพ่ิม
ต่างๆตาม
กฎหมายก าหนด 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

 

 

 

 

 

 

             



  
                           ๑.๒ แนวทางการจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
- - - - - - - 
       

 

 

                         ๑.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๑ โครงการจัดงาน

วันเด็กแห่งชาติ 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ของเด็กให้มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดีและ
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ 

เด็กนักเรียน,เด็ก
ในเขตต าบลวังจั่น 

๒๐,๐๐๐
(งบ อบต.) 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
และประสบการณ์
ที่ดี เด็กกล้าคิด 
กล้าแสดงออก 
และพัฒนาตนเอง
ได้ตามศักยภาพ 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

๒ โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักเรียนและ
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้ผู้ปกครองและ
เด็กนักเรียนรับทราบถึง
กฎระเบียบ และการ
พัฒนาการตามวัยเมื่อ
เข้าเรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และผู้ปกครอง 

๒,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผู้ปกครอง
รับทราบถึง
กฎระเบียบ และ
การพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

๓ โครงการ
ประสาน
สัมพันธ์เยี่ยม
บ้านนักเรียน 

เพ่ือเยี่ยมบ้านของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-ผู้ปกครอง 

๒,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ครูได้รับทราบ
เกี่ยวกับปัญหา 
ความเป็นอยู่ทาง
บ้านและ
พฤติกรรมของ
เด็ก 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

 

 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
          ๒.๑  แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๑ โครงการ

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
(อาหาร
กลางวัน) 

เพ่ือนตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองส่งเสริม
โภชนาการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๒๑๘,๔๐๐
(งบ 

โดยประมาณ) 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

2. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
(อาหารเสริม
นม) 

เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองส่งเสริม
โภชนาการ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1๑๘,๔๐๐
(งบ 

โดยประมาณ) 

นักเรียนมี
โภชนาการที่ดี 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

3. โครงการจัดซื้อ
หนังสือเรียน 

เพ่ือรองรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือจัดซื้อหนังสือเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
3-5 ป ี

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

8,000 เด็กปฐมวัย3-5ปี
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพอย่าง
เหมาะสมและ
ทั่วถึง 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

4. โครงการ
กิจกรรม
สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การ
เรียน 

เพ่ือรองรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
เพ่ืออุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 3-5 ปี 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

8,000 เด็กปฐมวัย3-5ปี
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพอย่าง
เหมาะสมและ
ทั่วถึง 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

5. โครงการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพ่ือรองรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือสนับค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย3-5ปี 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

18,000 เด็กปฐมวัย3-5ปี
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพอย่าง
เหมาะสมและ
ทั่วถึง 

ศพด.อบต.
วังจั่น 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
6. โครงการ

สนับสนุนค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 

เพ่ือรองรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 3-5 ปี 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

12,000 เด็กปฐมวัย3-5ปี
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพอย่าง
เหมาะสมและ
ทั่วถึง 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

7. โครงการการรัก
การอ่าน 

เพ่ือส่งเสริมการรักการ
อ่านในเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 นักเรียนมีความ
สนใจและรักการ
อ่านหนังสือมาก
ขึ้น 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

8. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การเรียนรู้ในสถานที่
จริงจากการเรียนรู้ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการเรียนรู้ใน
สถานที่จริงจาก
การเรียนรู้ 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

9. โครงการจัด
กิจกรรมวัน
ส าคัญ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก
ได้เรียนรู้วันส าคัญ
ต่างๆของชาติไทย 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,00 นักเรียนได้เรียนรู้
วันส าคัญต่างๆ
ของชาติไทยอย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

10. โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือให้เด็กมีคุณภาพที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ มีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,00 นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมอย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

11. โครงการ
กิจกรรมร่วมใจ
กันท าความดี 

เพ่ือปลูกฝังการท า
ความดีให้กับเด็ก
นักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,00 นักเรียนได้
ตระหนักถึงการ
ท าความดีและ
ปฏิบัติตนที่ดีจน
เป็นนิสัยต่อไป 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

 

 

 



                         ๒.๒ แนวทางการพัฒนา จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๑ โครงการ

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการ
สอนรายหัว) 

เพ่ือนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๖๖,๓๐๐ 
(งบ 

โดยประมาณ) 

นักเรียนได้รับการ
สนับสนุน ได้รับ
การพัฒนาอย่าง
คุ้มค่าและ
เหมาะสม 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

 
 
 
                         ๒.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภิบาล สุขภาพอนามัย 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๑ โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๒,๐๐๐ นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนได้รับ
การพัฒนาอย่าง
คุ้มค่าและ
เหมาะสม 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

2. โครงการแข่งขัน
กีฬาสี 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนการออก
ก าลังกายได้รับ
การพัฒนาอย่าง
คุ้มค่าและ
เหมาะสม 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

 
 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
           ๓.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๑ โครงการจัด

สภาพแวดล้อม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๒,๐๐๐ นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามวัย
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

 

              ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                     4.๑ แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
1. โครงการหนู

น้อยอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทยที่ดีงามให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๒,๐๐๐ นักเรียนได้รับ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมอย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

2. โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือการ
เรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๒,๐๐๐ นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
รับรู้ถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ศพด.อบต.
วังจั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  ๕ 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

    ค าสั่งศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านวังจั่น  ที่...๑๕๓../..๒๕62..ลงวันที่ ๑3  กันยายน ๒๕62 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. นางรัตติกร พิกุลทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุธาทิพย์ บุญมา              ผู้แทนคณุวุฒิด้านการศึกษา  กรรมการ 

๓. พระครูกันตสีลาภิวัฒน์  ผู้น าทางด้านศาสนา   กรรมการ 
๔. นางพรนิภา  ชอบดี  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
๕. นางพีระ  โหมดเครือ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
๖.นางณราพร  น้อยประถม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ 
๗. นางบ ารุงรัตน์  ยศสมบูรณ์ ผู้แทนสมาชิก อบต.วังจั่น                กรรมการ 
๘. นางจันทร์ทา  วิจิตรจันทร์ ผู้แทนชุมชน                               กรรมการ 
๙. นายญาณภัทร  อยู่ส าราญใจ ผู้แทนชุมชน                              กรรมการ 
๑๐. นายรังสรรค์  จ าปาขาว ผู้แทนชุมชน                               กรรมการ 
๑๑. นายวรุฒม์  ศิลารักษ์  ผู้แทนด้านสารณสุข                      กรรมการ 
๑๒. นางดวงพร  เปลี่ยนทอง ผู้แทนด้านสารณสุข                      กรรมการ 
13. นางทองหล่อ  ลาไปผู้แทน ผู้ปกครอง                                 กรรมการ 
14. นางกลม  เบ้าไธสงผู้แทน ผู้ปกครอง                             กรรมการ 
15. นางสาวอุไรวรรณ  ค านันท์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                       กรรมการ 
๑6. นางสาววาสนา  ยอดเงินครู  คศ.1                               กรรมการและเลขานุการ 
17. นางเพชชรี  เกตุเกิด            ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าการศึกษา 

ไปสู่การปฏิบัติ  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ 

ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร 
๕.๒  วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่ 
          การปฏิบัติ 



การติดตาม (Monitoring)  จะท าให้ทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษาถึงระยะใดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษามีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ในการบริหาร-จัดการซึ่งเป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะต้องประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้แผนงานและโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายก าหนดไว้ ต้องมีการติดตามและประเมินผลในทุกระดับขั้นตอน ส าหรับการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจั่นได้ก าหนดแนวทางไว้ 
ดังนี้ 

๑. การติดตามประเมินผล 
                     จัดท าแบบรายงานที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
                     ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการรายงาน 
                     ให้มีการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
                     ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                     จัดส่งรายงานผลการพัฒนาให้ผู้บริหาร ทราบ 
                     ๒.  วธิีการประเมินผลระดับความส าเร็จและล้มเหลวของโครงการ มี  ๓ ระดับ คือ 
                      (๑) ผลผลติเป็นการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพและความพึงพอใจ ผลลัพธ์  
ผลทีเ่กิดจากผลผลิตซึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของโครงการเป็นการพิจารณาถึงการให้
ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ 
                     ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
 
                    ๕.๓  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่ 
                              การปฏิบัติ 
                      คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา  รายงานผลต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖3 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
******************************** 

          อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 11 เงินรายได้ของสถานศึกษาให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และให้หัวหน้าสถานศึกษาปร
กาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา นั้น           
          บัดนี้ สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖3 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ต่อไป 
          จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                        ประกาศ ณ  วันที่ ๑5  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 

                                                          
(นายพีระ   โหมดเครื) 

ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
 รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน  นายก อบต.                                                                                                                                   

 
 

 

 

 



รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นางรัตติกร พิกุลทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุธาทิพย์ บุญมา              ผู้แทนคณุวุฒิด้านการศึกษา  กรรมการ 

๓. พระครูกันตสีลาภิวัฒน์  ผู้น าทางด้านศาสนา   กรรมการ 
๔. นางพรนิภา  ชอบดี  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
๕. นายพีระ  โหมดเครือ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
๖.นางณราพร  น้อยประถม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ 
๗. นางบ ารุงรัตน์  ยศสมบูรณ์ ผู้แทนสมาชิก อบต.วังจั่น                กรรมการ 
๘. นางจันทร์ทา  วิจิตรจันทร์ ผู้แทนชุมชน                               กรรมการ 
๙. นายญาณภัทร  อยู่ส าราญใจ ผู้แทนชุมชน                              กรรมการ 
๑๐. นายรังสรรค์  จ าปาขาว ผู้แทนชุมชน                               กรรมการ 
๑๑. นายวรุฒม์  ศิลารักษ์  ผู้แทนด้านสารณสุข                      กรรมการ 
๑๒. นางดวงพร  เปลี่ยนทอง ผู้แทนด้านสารณสุข                      กรรมการ 
13. นางสาวทองหล่อ  ลาไป ผู้แทนผู้ปกครอง                                 กรรมการ 
14. นางกลม  เบ้าไธสงผู้แทน ผู้ปกครอง                             กรรมการ 
15. นางสาวอุไรวรรณ  ค านันท์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                       กรรมการ 
๑6. นางสาววาสนา  ยอดเงินครู  คศ.2                กรรมการและเลขานุการ                                                                 
17. นางเพชชรี  เกตุเกิด            ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม    - 
 
เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม นางรัตติกร พิกุลทอง ประธาน
กรรมการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
 
นางรัตติกร พิกุลทอง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
ประธานกรรมการ  ทุกท่านประธานกรรมการถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉันนางรัตติกร  พิกุลทอง 

ประธานคณะกรรมการ ขอเปิดการประชุมโดยมอบหมายหน้าที่ให้ นายพีระ 



โหมดเครือ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่างๆ ต่อไป 

นายพีระ  โหมดเครือ   1.1 เรื่องการเปิด – การเรียนการสอน ทางส านักงานคณะกรรม 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การ

เปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  
ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยไม่มีวันปิด
ภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วนัปิดภาคเรียน 
วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองการประชุมที่แล้ว 
 
นายพีระ  โหมดเครือ    การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนต าบลวังจั่นครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
 ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้รับรองการประชุมฯ 16 เสียง งดออกเสียง 1 

เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
 
   เรื่องท่ี 3.1 แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่1)พ.ศ. 2563  
นายพีระ  โหมดเครือ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นจะต้องท า 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565 )เพ่ิมเติม (ฉบับที่1) 

พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
ข้อ 9 ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565 )เพ่ิมเติม (ฉบับที่1) 
พ.ศ. 2563 ต้องผ่านต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กถึงจะน าไปให้หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้จึงจะท าให้เบิกงบประมาณของ 
ศูนย์มาใช้ได้ดังนั้นกระผมในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาได้จัดท ารายละเอียดใน
เอกสารที่ได้แจกคณะกรรมการไปและขอชี้แจงเพ่ิมเติมดังนั้นครับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปลูกพืชผักสวน
ครัวกินได้ 5,000 บาท 
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยโครงการเด็กปฐมวัย 
5,000 บาท 
3. โครงการ Cooking Class  2,000 บาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย 
 1. โครงการแข่งขันกีฬา 5,000 บาท 
 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 30,000 บาท 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 

1. โครงการกั้นผนังติดกระจกด้านหน้าและด้านหลัง ห้องโถง  
ศพด. อบต. วังจั่น พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 

ท่านคณะกรรมการได้โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามท่ีฝ่ายเลขาได้แจก
เอกสารให้นะครับว่ามีความเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กเราหรือไม่ 

 
นายพีระ  โหมดเครือ   คณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะของเสนอความเห็นชอบ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมโดยจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบแต่ละ โครงการ   
                                                    เพ่ือของบประมาณแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565 )  
                                                    เพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ 2563 

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้รับรองการประชุมฯ 16 เสียง งดออกเสียง  
1 เสียง 

นายพีระ โหมดเครือ   3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการประจ าปีการศึกษา  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2564 
     เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นจะต้องท า แผน
     ปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ข้อ 9 ซึ่งปฎิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กถึงจะน าไปให้หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้จึงจะท าให้เบิก
งบประมาณของ ศูนย์มาใช้ได้ดังนั้นกระผมในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาได้
จัดท ารายละเอียดในเอกสารงบประมาณท่ีด าเนินการมาและงบประมาณที่ขอ
จัดตั้งตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้แจกคณะกรรมการไปและขอชี้แจง
เพ่ิมเติมดังนั้นครับ 
รายจ่ายท้ังสิ้นตั้งไว้รวม 2,087,310  บาท แยกเป็น 
๑.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งรวมไว้  1,325,500บาท แยกเป็น 
๑.๑กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาครู ตั้งไว้รวม 1,325,500บาท  
แยกเป็น 

 ๑.๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าให้ บุคลากรของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ เข้ารับการ ฝึกอบรม เพิ่มพูน ความรู้



ในการ ปฏิบัติงานเพ่ิม มากข้ึน ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖5 )  

 ๑.๑.2 เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้ 1,142,000บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ประจ าเดือนให้กับพนักงานครูส่วนต าบล เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้า
ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
๑.๑.3 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   ตั้งไว้ 24,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานจ้างเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งจ่าย
จาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 ๑.๑.๔ เงินเดือนประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลวังจั่น ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
–๒๕๖5)  

 1.1.4 เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 59,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะให้แก่
ครู จ านวน 1 อัตราตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณ
ให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
1.2 กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 83,000บาท แยกเป็น 

 ๑.๒.1 จัดซื้อพัดลมแขวนผนัง ตั้งไว้ 8,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่เพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  

 1.2.2 จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อมเครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 
15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อมเครื่อง
ขยายเสียง จ านวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  

 1.2.3 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 จ านวน 2 ชุด ต้ัง
จ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
๑.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน ตั้งไว้รวม ๒9,๐๐๐ บาท  
แยกเป็น 

 ๑.๓.๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  

 ๑.๓.๒ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้   
๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศเด็กและ



ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  

 ๑.๓.๓ โครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ตั้งไว้ ๒,๐๐๐  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน   ตั้งจ่าย
จาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 

 1.3.4 โครงการวันแม่แห่งชาติ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ตั้งรวมไว้  525,810 บาท แยกเป็น 
2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้ 525,810  บาท แยกเป็น 

 ๒.๑.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) 
ตั้งไว้  245,000บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าอาหารกลางวัน เพื่อ
เป็นค่าจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ และค่าจ่ายผู้ประกอบอาหาร รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาหาร ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖5) 

 ๒.๑.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารเสริมนม) 
ตั้งไว้ 95,810 บาท เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองส่งเสริมโภชนาการ  ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.1.3 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รองรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจัดซื้อหนังสือเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
2.1.4 โครงการกิจกรรมสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรองรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือ
อุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
–๒๕๖5) 

 2.1.5 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
รองรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.1.6 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 15,000 บาท 
รองรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนค่ากิจกรรม



พัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖5) 

 ๒.๑.7 โครงการส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กปฐมวัย  ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักการอ่าน ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของ
สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
๒.๑.8 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน    
ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าป้าย   ค่า
ซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน      ตั้งจ่าย
จาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
๒.๑.9 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ป้าย ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
๒.๑.10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  ตั้งไว้ 
๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
2.1.11 โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปลูกพืชผักสวน
ครัวรั้วกินได้ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.1.12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยโครงการเด็ก
ปฐมวัย ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้
แสดงความสามารถทางวิชาการพอเพียง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของ
สถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.1.13 โครงการแข่งขันกีฬาสี ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.1.14 โครงการ Cooking Class ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.1.15 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้แสดงความสามารถทางวิชาการ
พอเพียง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
๒.๒ กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  



ตั้งไว้รวม 85,000บาท แยกเป็น 
 ๒.๒.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน

การสอนรายหัว) ตั้งไว้ 85,000บาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย  
ตั้งไว้รวม  37,000บาท แยกเป็น 

 ๒.๓.๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐  บาท เพ่ือใช้
เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่าย
จาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 

 2.3.2 โครงการแข่งขันกีฬาสี ตั้งไว้  5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความปลอดภัย ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.3.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนการสอนให้สมกับวัย ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสม
ของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,000 บาท แยกเป็น 
4.1.การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,000 บาท แยกเป็น 

 4.1.1 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ ตั้งไว้ 2,000 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กปฐมวัย ต้ัง
จ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5 

นายพีระ  โหมดเครือ  คณะกรรมการฯท่านใดเห็นชอบกับแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2564  

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้รับรองการประชุมฯ 16 เสียง งดออกเสียง  
1 เสียง 

   
นายพีระ  โหมดเครือ  3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนต าบลวังจั่น 
 เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2563 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น และเป็นกรรมการชุดใหม่ที่จะอยู่ได้ไม่
เกินคนละ 2 วาระจึงจะต้องมีการแต่งตั้งใหม่โดยนางทองหล่อ ลาไป ได้หมด
วาระและนางพรณิภา ชอบดีได้ลาออกจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



และได้เสนอ นางสาวดวงกมล แก่นสิงห์ แทนต าแหน่งผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไปครับกระผมขอให้ทางคณะกรรมการเสนอผู้ที่เหมาะสมให้
คณะกรรมการได้มีความเห็นชอบครับ 

 

 
นางสาวอุไรวรรณ ค านันท์ ค่ะดิฉัน นางสาวอุไรวรรณ ค านันท์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระดับชั้นอนุบาล 2  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ขวบ ขอเสนอนางสาวอ่อนสา หนองเลา ผู้ปกครองเด็กหญิงกัญจนพร หนอง

เลา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
นายพีระ  โหมดเครือ คณะกรรมการท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนมั้ยครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวดวงกมล แก่นสิงห์และ 
นางสาวอ่อนสา หนองเลาเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น รับรองการประชุมฯ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ -ไม่มี- 
 
นางรัตติกร พิกุลทอง ดิฉัน นางรัตติกร พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการ ขอขอบคุณนายพีระ 
ประธารคณะกรรมการ โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ที่ได้ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระต่างๆในวันนี้ มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
อีกไหมค่ะ หากไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการ
ทุกทา่น ดิฉันขอปิดการประชุมค่ะ 

 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 

 ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                                                        (นางสาววาสนา ยอดเงิน) 
          เลขานุการ  
                                                                    
 

 ลงช่ือ................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายพีระ โหมดเครือ) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  

 
   
 
 

 


