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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
1.1  ที่มาของ “วิสัยทัศน์” 

การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เป็นบริการทางการศึกษาขั้นต้น ที่รัฐมุ่งจัดให้ประชาชนวัยแรก
ของชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา และเป็นการวางรากฐานของการด าเนินชีวิตในสังคม
ต่อไป การศึกษาระดับนี้นับว่ามีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น ทั้งต่อตัวเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะในการที่ประเทศ
ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทุกด้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างยิ่งดังนั้นความจ าเป็น         
ในการเตรียมประชาชน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการและจ าเป็นอย่างยิ่ง      
ที่ต้องการเตรียมตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้มีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีมีศักยภาพ และ
เป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัย รัฐถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาตามกฎหมาย  ภายใต้บริบทของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งด ารงไว้
ตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

จากความส าคัญดังกล่าว ท าให้ปัจจุบันการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็กทุกคน 
เพราะเป็นการเตรียมตัวในระดับต้นของชีวิตก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับนี้มุ่งจัดให้เด็ก
วัย 2 – ๕ ปี ซึ่งเป็นวัยที่ส าคัญในการวางรากฐานของชีวิตเพราะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนบุคลิกภาพ อันเป็นพัฒนาการต่อเนื่องมาจากวัยทารก ดังนั้น 
เด็กวัย2 – ๕ ปี จึงได้รับการเตรียมความพร้อมในทุกด้านของการพัฒนาการและให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามทิศทาง
และต่อเนื่องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อไปในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่หลักประการหนึ่งคือการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องทุกระดับได้
เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น ตั้งแต่ปี๒๕๔4 เพ่ือรับเลี้ยงดูเด็ก
เล็กอายุตั้งแต่  ๒ ปีขึ้นไป โดยก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อม
ของเด็ก ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้จัดท าแผนการพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖5) ขึ้น เพ่ือกรอบการด าเนินงานของศูนย์ฯ โดยได้รวบรวมปัญหาที่ต้องด าเนินการแก้ไขความต้องการของ
ประชาชน ในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯแล้วได้จัดกลุ่มข้อมูลปัญหา/ความต้องการ
พัฒนา และได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาขึ้น เพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา ทั้งด้านบุคลกรและการบริห าร
จัดการ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมี          
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งเป็นมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันเป็นกรอบด าเนินการที่น าไปพัฒนาต่อไป 

 
๑.2 วิสัยทัศน์ 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
คนมีคุณภาพชุมชนมีส่วนร่วม 
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๑.3 พันธกิจ 
๒.๑ จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 
๒.๒ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีศักยภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๒.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุน การจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิน่และสิ่งแวดล้อม  
๒.๕ จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพอย่างครบถ้วน 
๒.๖ พัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม ให้สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน 
๒.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
 

๑.4   มาตรฐานของสถานศึกษา 
 ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ใช้มาตรฐานการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 (Nation Standard for Early Childhood Care , Development and Education Thailand 2018) 
เป็นมาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาและการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น 
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย 
 สาระของแต่ละมาตรฐานการศึกษาแต่ละด้าน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
  1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
  1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
  1.4 การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
  1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
มาตรฐานที่ 2  ครู / ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
  2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
  2.3 การส่งเสริมพัฒนากรด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
  2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น 

พลเมืองด ี
  2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
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มาตรฐานที่ 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
 ส าหรับเด็ก อายุ 2 ปี 
  3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
  3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
 ส าหรับเด็ก อายุ 3 ปี – อายุ 5 ปี 
   3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
   3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
   3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ 
   3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
   3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
   3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
 
1.4 หลักสูตรของสถานศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจั่น
(ส าหรับเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 2 ปี) และหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจั่น(ส าหรับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 3-5 ปี)โดย
มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสภาพบริบททางวัฒนธรรม  วิถีชีวิต 
สังคม ชุมชนและท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย  โดยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีความสุข
และเหมาะตามวัย  มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึก
ความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับเด็ก
อายุ 2 ปี  ดังนี้ 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย 
- ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพที่ดี 
- ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
- มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3. พัฒนาการด้านสังคม 
- รับรู้และสร้างสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
- ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

4. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- สื่อความหมายและใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

5. สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับเด็ก 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

อายุ 3-5 ปี  ดังนี้ 
1. พัฒนาการด้านร่างกาย 

- ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพที่ดี 
- กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
- สุขภาพจิตดี มีความสุข 
- ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
- มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม 

3. พัฒนาการด้านสังคม 
- มีทักษะชีวิตและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
- อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา 

- ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
- มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
- มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
- มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

1.5  พันธกิจ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 2. เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาก่อนเข้ารับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. พัฒนาเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. พัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ ความสามารถ ผลิตสื่อ ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการจัดกิ จกรรม
การเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 5. สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
 6. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากลหายเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.6 เป้าประสงค์ 
 ๑ ครูมีคุณภาพ 

๒ อาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
๓ ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย 
๔ ครุภัณฑ์มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
๕ สื่อการเรียนการสอน มีความเหมาะสมและเพียงพอ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

๖ ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยเจริญเติบโตตามวัย 
๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
8. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ตารางแสดงตัวชี้วัด (Keys Performance lndicators : KPls ) ในแต่ละเป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ 

(Goal) 
ตัวช้ีวัด 
(Keys) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

 ค่าเป้าหมาย(Targets) 

ปี ๖๑-๖๔ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี 65 
๑.ครูมีคุณภาพ ๑.๑ ศพด.มีครู ไม่น้อยกว่า ๓ คน ได้รับ

การพัฒนาวิชาชีพ 
๑.๑ ศพด.มีครู ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 

๓ คน ๓ คน ๓ คน ๓ คน ๓ คน 3 คน 

๑.๒ มีครูไม่น้อยกว่า ๓ คน มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน 

๑.๒ ศพด.มีครู ๓ คน มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 

๓ คน ๓ คน ๓ คน ๓ คน ๓ คน 3 คน 

๒.อาคารสถานที่ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมมีความ
เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการ
ปรับปรุงจัดหา พัฒนา อาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยเฉลี่ยร้อนละ ๙๐ ให้
เอ้ือต่อการท างานและจัดการศึกษา 

๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการ
ปรับปรุงจัดหา พัฒนา อาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยเฉลี่ยร้อนละ ๗๐ ให้
เอ้ือต่อการท างานและจัดการศึกษา 

ร้อยละ๙๐ รอ้ยละ
๗๕ 

ร้อยละ
๘๐ 

ร้อยละ
๘๕ 

ร้อยละ
๙๐ 

ร้อยละ
95 

๓. ผู้เรียนมีคุณภาพ และมี
พัฒนาการอย่างเหมาะสมตาม
วัย 

๓.๑ ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มี
คุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

๓.๑ ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มี
คุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ
๗๕ 

ร้อยละ
๘๐ 

ร้อยละ
๘๕ 

ร้อยละ
๙๐ 

ร้อยละ
95 

๔. ครุภัณฑ์มีความเหมาะสม
และเพียงพอ 

๔.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีครุภัณฑ์
ร้อยละ ๙๐ ที่เอ้ือต่อการศึกษา 

๔.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีครุภัณฑ์
ร้อยละ ๗๐ ที่เอ้ือต่อการศึกษา 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ
๗๕ 

ร้อยละ
๘๐ 

ร้อยละ
๘๕ 

ร้อยละ
๙๐ 

ร้อยละ
95 

๕. สื่อการเรียนการสอน มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ 

๕.๑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีสื่อการเรียน
การสอน ร้อยละ ๙๐ ที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 

๕.๑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีสื่อการเรียน
การสอน ร้อยละ ๗๐ ที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ
๗๕ 

ร้อยละ
๘๐ 

ร้อยละ
๘๕ 

ร้อยละ
๙๐ 

ร้อยละ
95 

๖. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย
เจริญเติบโตตามวัย 

๖.๑ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มี
สุขภาพอนามัยที่ดี เจริญเติบโตตามวัย 

๖.๑ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มี
สุขภาพอนามัยที่ดี เจริญเติบโตตามวัย 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ
๗๕ 

ร้อยละ
๘๐ 

ร้อยละ
๘๕ 

ร้อยละ
๙๐ 

ร้อยละ
95 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ตารางแสดงตัวชี้วัด (Keys Performance lndicators : KPls ) ในแต่ละเป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวช้ีวัด 
(Keys) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย(Targets) 

ปี ๖๑-๖๔ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี 65 
๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

๗.๑ ผู้อยู่อาศัยในชุมชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ ให้การยอมรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯและให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมของศูนย์ 

๗.๑ ผู้อยู่อาศัยในชุมชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ให้การยอมรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯและให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมของศูนย์ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
๗๕ 

ร้อยละ
๘๐ 

ร้อยละ
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
95 

8.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8.1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ90มี
คุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้เหมาะสมกับวัย 

8.1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80มี
คุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
๗๕ 

ร้อยละ
๘๐ 

ร้อยละ
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
95 

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วน
ร่วม 

9.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ให้ความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาและ
กิจกรรมของศูนย์ 

9.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ให้ความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาและ
กิจกรรมของศูนย์ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
๗๕ 

ร้อยละ
๘๐ 

ร้อยละ
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
95 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.1 
1. ตัวชีว้ัดที่ 1.1 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีครู ไม่น้อยกว่า ๓ คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ขอบเขตความหมาย : ครู หมายถึง ครูและผู้ที่ปฏิบัติการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล   
                              วังจัน่ 
3.  หน่วยวัด : จ านวนคน 
4. เป้าหมาย /เกณฑ์ (ปี 2561-2565) : ไม่น้อยกว่า 3 คน 
5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 3 คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น /นับจ านวนแล้ว 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงาน : ปีการศึกษาละ1 ครั้ง 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.2 
 

1. ตัวชีว้ัดที่ 1.2 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีครู ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
2. ขอบเขตความหมาย : ครู หมายถึง ครูและผู้ที่ปฏิบัติการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล  
                              วังจัน่ 
3.  หน่วยวัด : จ านวนคน 
4. เป้าหมาย /เกณฑ์ (ปี 2561-2565) : ไม่น้อยกว่า 3 คน 
5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 3 คน 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น /นับจ านวนแล้ว 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงาน : ปีการศึกษาละ1 ครั้ง 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.1 
 

1. ตัวชีว้ัดที่ 2.1 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการปรับปรุง จัดหา พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
2. ขอบเขตความหมาย : ครู หมายถึง ครูและผู้ที่ปฏิบัติการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล  
                              วังจัน่ 
3.  หน่วยวัด : จ านวนคน 
4. เป้าหมาย /เกณฑ์ (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ : จ านวนอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  x 100 
   อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  : ร้อยละ 70  
7. แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น /นับจ านวนแล้ว 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงาน : ปีการศึกษาละ1 ครั้ง 
 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.1 
 

1. ตัวชีว้ัดที่ 3.1 : ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  มีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย 
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
3.  หน่วยวัด : จ านวนคน 
4. เป้าหมาย /เกณฑ์ (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ :   จ านวนนักเรียนที่มีคุณภาพ และพัฒนาการเหมาะสมกับวัย x 100 
      จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาทุกแห่ง / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงาน : ปีการศึกษาละ1 ครั้ง 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.1 
 

1. ตัวชีว้ัดที่ 4.1 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีครุภัณฑ์ ร้อยละ 90 ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
2. ขอบเขตความหมาย : - 
3.  หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย /เกณฑ์ (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 90  
5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น /นับจ านวนแล้ว  
                                                     ค านวณหาร้อยละ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงาน : ปีการศึกษาละ1 ครั้ง 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5.1 
 

1. ตัวชีว้ัดที่ 5.1 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีมีสื่อการเรียนการสอน ร้อยละ 90 ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
2. ขอบเขตความหมาย : - 
3.  หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย /เกณฑ์ (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ : สื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา x 100 
    สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น /นับจ านวนแล้ว 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงาน : ปีการศึกษาละ1 ครั้ง 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 6.1 
1. ตัวชีว้ัดที่ 6.1 : ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัยที่ดี เจริญเติบโตตามวัย 
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
3.  หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย /เกณฑ์ (ปี 2561-2564) : ร้อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ :      จ านวนผู้เรียนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เจริญเติบโตตามวัย x 100 
     จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาทุกแห่ง/นับจ านวน ค านวณหาร้อยละ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงาน : ปีการศึกษาละ1 ครั้ง 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7.1 
 

1. ตัวชีว้ัดที่ 7.1 : ผู้อยู่อาศัยในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้ความ   
                       ร่วมมือในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้อยู่อาศัยในทุกชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
3.  หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย /เกณฑ์ (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ :   จ านวนผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่ให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก x100 
      จ านวนประชากรในชุมชนทั้งหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น /นับจ านวนแล้ว    
                                                      ค านวณหาร้อยละ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงาน : ปีการศึกษาละ1 ครั้ง 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 8.1 
1. ตัวชีว้ัดที่ 8.1 : ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ90มีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับวัย 
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
3.  หน่วยวัด : จ านวนคน 
4. เป้าหมาย /เกณฑ์ (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ :   จ านวนนักเรียนที่มีคุณภาพ และพัฒนาการเหมาะสมกับวัย x 100 
      จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถานศึกษาทุกแห่ง / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงาน : ปีการศึกษาละ1 ครั้ง 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 9.1 
 

1. ตัวชีว้ัดที่ 1.2 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือใน 
                        การจัดการศึกษาและกิจกรรมของศูนย์ฯ 
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  
                               ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
3.  หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย /เกณฑ์ (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
       จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงาน : ปีการศึกษาละ1 ครั้ง 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

บทที่ 2 
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา 

 ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาการศึกษาสี่ปีที่ เป็นรูปธรรม        
โดยอาศัยกรอบและทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นเป็นหลัก  ในบทนี้จึงน าผลการจัด
การศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา มาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี เพ่ือง่ายต่อ การติดตามประเมินผลและสรุปภาพรวม                
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 การส่งเสริมและพัฒนาครู 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์พฒันาเด็กเล็กไดเ้ข้า
รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูศูนย์ได้เข้าการ
อบรม ศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูศูนยไ์ด้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

2.กิจกรรมการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดท าสื่อต่างๆที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรและ
แผนการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กมีสื่อการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับวัย 

3.เงินเดือนพนักงาน
คร ู

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เงินเดือนพนักงาน
คร ู

บรรลุตามวัตถุประสงค์ พนักงานส่วนต าบลได้รับ
เงินเดือนตามก าหนด 

4.ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เงินเดือนพนักงาน
จ้าง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ พนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมาย
ก าหนด 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
5.เงินเพ่ิมต่างๆของ
พนักงานจ้าง 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เงินเพ่ิมต่างๆของ
พนักงานจ้าง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ พนักงานจ้างได้รับเงินเพ่ิม
ต่างๆตามที่ก าหนด 

 
กลยุทธ์ที่ 1.2 การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
- - - - - - 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3  ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนและผู้ปกครอง 
ศพด. อบต.วังจั่น 

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการศูนย์ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน ศูนย์และผู้ปกครอง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดโครงการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
และนักเรียน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองเข้าใจถึงการ
ปฐมนิเทศการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ 

2.โครงการประสาน
สัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

เพ่ือทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของเด็กนักเรียน
และผู้ปกครองเด็กท่ีจะน ามาช่วยส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่างๆ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดโครงการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูและผู้ปกครองได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เข้าใจปัญหาและน ามา
แก้ไขร่วมกัน 

3. โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะของเด็กให้มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาและประสบการณ์ที่ดี เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ชุมชนร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

เพ่ือจัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านวังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังจั่น
และนักเรียน
โรงเรียนบ้านวังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่นและนักเรียน
โรงเรียนบ้านวังจั่นได้รับ
การสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

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

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)
โดยแยกเป็น  
- ค่าหนังสือเรียน   
- ค่าอุปกรณ์การเรียน   
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียน ศพด.อบต.วังจั่น
ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบิหาร
สถานศึกษาการจัด
การศึกษา(ส าหรับเด็กอายุ 
3-5ปี)โดยแยกเป็น  
- ค่าหนังสือเรียน   
- ค่าอุปกรณ์การเรียน   
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.โครงการรักการอ่าน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น สนใจและรัก
การอ่านหนังสือ 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
3.โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
จากสถานที่จริง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังจั่น
และเยาวชนต าบล
วังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่นและเยาวชน
ต าบลวังจั่นได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

4.โครงการจัดกิจกรรม
วันส าคัญ 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ถึงวันส าคัญต่างๆของ
ชาติไทย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียน ได้เรียนรู้และร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ 

5.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียน มีคุณภาพชีวิตที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม
เหมาะสมกับวัย 

6.โครงการกิจกรรม
ร่วมใจท าความดี 

เพ่ือปลูกฝังการท าความดีให้กับเด็กนักเรียน บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียน ได้รับการปลูกฝัง
การท าความดี และ
ประพฤติตนได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2  จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน
รายหัว) 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับการสนับสนุน 
ได้รับการพัฒนาอย่างคุ้มค่า
และเหมาะสม 

 
กลยุทธ์ที่ 2.3  ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียน ได้รับความรู้และ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและตรวจสุขภาพ
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นเหมาะ
แก่การเรียนรู้ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ร่มรื่นเหมาะแก่
การเรียนรู้ 

2.โครงการจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีมุมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีมุมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 4.1  การส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี จากภูมิปัญญาท้องถิ่น     

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการหนูน้อย
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังจั่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียน อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

2.โครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
เรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับเด็กปฐมวัย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนศึกษาเรียน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชาวบ้านใน
ท้องถิ่นของตนเอง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเองจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน 

    



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลวังจั่น  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
การส่งเสริมและพัฒนาครู 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

 กลยุทธ์ที่ 1.2 
 การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 
 ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 
จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

 กลยุทธ์ที่ 2.3 
ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาอาคาร
สถานที่ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 
พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 การส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1   
การส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

บทที่ 4 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีโครงการ /กิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

4.1  บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหาร
จัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

            

กลยุทธ์ที่ 1.1 
การส่งเสริมและ
พัฒนาครู 

2 58,000 2 58,000 2 58,000 2 58,000 2 58,000 10 290,000 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
 การจัดหาและ
พัฒนาครุภณัฑ ์

- - - - - - - - - - - - 

กลยุทธ์ที่ 1.3 
 ส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์
ชุมชน 

3 24,000 3 24,000 3 24,000 3 24,000 3 24,000 15 120,000 

รวม 5 82,000 5 82,000 5 82,000 5 82,000 5 82,000 25 410,000 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

            

กลยุทธ์ที่ 2.1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน  

7 421,000 11 454,900 11 443,600 11 454,900 11 454,900 51 2,229,300 

กลยุทธ์ที่ 2.2 
จัดหาและพัฒนา
สื่อการเรียนการ
สอน 

1 85,000 1 85,000 1 68,000 1 68,000 1 68,000 5 374,000 

กลยุทธ์ที่ 2.3 
ส่งเสริม
สุขาภิบาล 
สุขภาพอนามัย 

1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 10,000 

รวม 13 508,000 13 541,900 13 513,600 13 524,900 13 524,900 65 2,613,300 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
อาคารสถานท่ี
ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม 

            

กลยุทธ์ที่ 3.1 
พัฒนาอาคาร
สถานท่ีและภูมิ
ทัศน์ 

1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 10,000 

รวม 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 10,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

            

กลยุทธ์ที่ 4.1   
การส่งเสริมการ
เรียนรู้วัฒนธรรม 
ประเพณี  

2 4,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000 10 20,000 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

 

4.2 รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 การส่งเสริมและพัฒนาครู 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้เข้ารับการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน เพิ่มพูน
ความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 

ครูศูนยไ์ด้อบรม
เพื่อพัฒนาตนเอง 
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครูศูนยไ์ด้รับ
การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ศพด.อบต.วังจั่น 

ยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จากภูมิปญัญา
ท้องถิ่น     

            

รวม 2 4,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000 10 20,000 
รวมท้ังสิ้น 21 596,000 21 629,900 21 601,600 21 612,900 21 612,900 105 3,053,300 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้
กระตุ้นพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านให้กับเด็ก
ปฐมวัยอย่าง
เหมาะสม 

จัดท าสื่อต่างๆที่
เกี่ยวกับ
มาตรฐานของ
หลักสูตร/
แผนการศึกษา 
ตลอดปี
การศึกษา 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีสื่อการเรียน
การสอนที่
เหมาะสมกับ
วัยของเด็ก 

ศพด.อบต.วังจั่น 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2 การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ของเด็กให้มี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี
และเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กกล้า
คิดกล้าแสดงออก
พัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

เด็กนักเรียน,เด็ก
ในเขตต าบลวัง
จั่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กมี
พัฒนาการ
สติปัญญาและ
ประสบการณ์
ที่ดี เด็กกล้า
คิดกล้า
แสดงออกและ
พัฒนาตนเอง
ได้ตาม
ศักยภาพ 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

2 โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนและ
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้ผู้ปกครอง
และเด็กนักเรียน
รับทราบถึงกฎ 
ระเบียบ และการ
พัฒนาเด็กตามวัย
เมื่อเข้าเรียน 

เดก็นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และผู้ปกครอง 
 
 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ผู้ปกครอง
ทราบถึงกฎ 
ระเบียบ และ
พัฒนาการ
ของเด็กท่ี
เหมาะสม 
ตามวัย 
 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการประสาน
สัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

เพ่ือเยี่ยมบ้านของ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง 

2,000 2,000 2,000 20,000 20,000 ครูได้รับทราบ
เกี่ยวกับ

ปัญหาความ
เป็นอยู่ทาง
บ้านและ

พฤติกรรมของ
เด็ก 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) 

เพ่ือตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองส่งเสริม
โภชนาการที่ดีแก่
นักเรียน 
 
 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

245,000 
(งบโดยประมาณ) 

245,000 
 (งบโดยประมาณ) 

245,000 
 (งบโดยประมาณ) 

245,000 
 (งบโดยประมาณ) 

245,000 
 (งบโดยประมาณ) 

นักเรียนมี
โภชนาการที่

ดี 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารเสริม นม) 

เพ่ือตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองส่งเสริม
โภชนาการ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

118,000 
(งบ

โดยประมาณ) 

118,000 
(งบ

โดยประมาณ) 

118,000 
(งบ

โดยประมาณ) 

118,000 
(งบ

โดยประมาณ) 

118,000 
(งบ

โดยประมาณ) 

นักเรียนมี
โภชนาการ 

ที่ด ี

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

3 โครงการจัดซื้อ
หนังสือเรียน 

เพ่ือรองรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา  เพื่อ
จัดซื้อหนังสือเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3-5 ป ี

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 6,000 4,000 6,000 6,000 เด็กปฐมวัย 
3-5 ปีได้รับ
การพัฒนา

คุณภาพอย่าง
เหมาะสม
และท่ัวถึง 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

4 โครงการกิจกรรม
สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน 

เพ่ือรองรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา  เพื่อ
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3-5 ป ี
 
 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 6,000 4,000 6,000 6,000 เด็กปฐมวัย 
3-5 ปีได้รับ
การพัฒนา

คุณภาพอย่าง
เหมาะสม
และท่ัวถึง 

 
 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เพ่ือรองรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา  เพื่อ
สนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 3-5 ปี 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 12,900 8,600 8,600 8,600 เด็กปฐมวัย 
3-5 ปีได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพอย่าง
เหมาะสม
และท่ัวถึง 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

เพ่ือรองรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา  เพื่อ
สนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 3-5 ปี 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 9,000 6,000 6,000 6,000 เด็กปฐมวัย 
3-5 ปีได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพอย่าง
เหมาะสม
และท่ัวถึง 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

7 โครงการการรัก
การอ่าน 

เพ่ือส่งเสริมการรัก
การอ่านในเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียนสนใจ 
และรักการ
อ่านหนังสือ

ได้ 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

8 โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการเรียนรู้ใน 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนได้รับ ศพด. 
อบต.วังจั่น 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

สถานที่จริงจากการ
เรียนรู้ 

      ประสบการณ์
ตรงจากการ
เรียนรู้ใน
สถานที่จริง
จากการ
เรียนรู้ 

 

9 โครงการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เล็กได้เรียนรู้วัน
ส าคัญต่างๆของชาติ
ไทย 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียนได้
เรียนรู้วัน
ส าคัญต่างๆ
ของชาติไทย
อย่าง
เหมาะสมกับ
วัย 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

10 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือให้เด็กมีคุณภาพ
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ มีคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
 
 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียนได้รับ
ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม
อย่าง
เหมาะสมกับ
วัย 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกิจกรรม
ร่วมใจกันท าความ
ดี 

เพ่ือปลูกฝังการท า
ความดีให้กับเด็ก
นักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียนได้
ตระหนักถึง
การท าความ
ดีและปฏิบัติ
ตนที่ดีจนเป็น
นิสัยต่อไป 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

กลยุทธ์ที่ 2.2  จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ
สอนรายหัว) 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

85,000 
(งบ

โดยประมาณ) 

85,000 
(งบ

โดยประมาณ) 

68,000 
(งบ

โดยประมาณ) 

68,000 
(งบ

โดยประมาณ) 

68,000 
(งบ
โดยประมาณ) 

นักเรียน
ได้รับการ
สนับสนุน 
ได้รับการ
พัฒนาอย่าง
คุ้มค่าและ
เหมาะสม 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3  ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียน
ได้รับการ
สนับสนุน 
ได้รับการ
พัฒนาอย่าง
คุ้มค่าและ
เหมาะสม 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัด
สภาพแวดล้อม
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนาตาม
วัยอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการหนูน้อย
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยที่ดี
งามให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียน
ได้รับปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม
อย่าง
เหมาะสมกับ
วัย 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 

2 โครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
การเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก 
ได้รับรู้ถึงภูมิ

ปัญญา
ท้องถิ่น 

ศพด. 
อบต.วังจั่น 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

บทที่ ๕ 
 

การติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 

๕.๑   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
                ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ลงวันที่  25  กันยายน  2562 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ 2562  เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2563  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนากรศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 

๑. นางรัตติกร  พิกุลทอง ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
๒. นางสุธาทิพย์  บุญมา ต าแหน่ง กรรมการ 
๓. พระครูกันตสีลาภิวัฒน์ ต าแหน่ง กรรมการ 
๔. นางพรนิภา  ชอบดี ต าแหน่ง กรรมการ 
๕. นายพีระ  โหมดเครือ ต าแหน่ง กรรมการ 
๖. นางณราพร  น้อยประถม ต าแหน่ง กรรมการ 
๗. นางบ ารุงรัตน์ ยศสมบูรณ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
๘. นางจันทร์ทา วิจิตรจันทร์ ต าแหน่ง กรรมการ 
๙. นายญาณภัทร  อยู่สุขส าราญใจ ต าแหน่ง กรรมการ 
๑๐. นายรังสรรค์ จ าปางาม ต าแหน่ง กรรมการ 
๑๑. นายวรุฒม์  ศิลารักษ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
๑๒. นางดวงพร เปลี่ยนทอง ต าแหน่ง กรรมการ 
13. นางทองหล่อ  ลาไป ต าแหน่ง กรรมการ 
14 นางกมล  เบ้าไธสง ต าแหน่ง กรรมการ 
15 น.ส.อุไรวรรณ ค านันท์ ต าแหน่ง กรรมการ 
๑6. นางสาววาสนา  ยอดเงิน  ต าแหน่ง กรรมการและเลขาฯ 

17 นางเพชชรี  เกตุเกิด ต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการและ
เลขาฯ 

    
               ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้มาจากการติดตามและประเมินผล ต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เพ่ือให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

๕.๒  วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
                วิธีการติดตามและประเมินผลฯ เพ่ือร่วมกันพิจาณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลฯโดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
หรือไม่ ควรประเมินทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับและผลผลิตที่เกิดขึ้น 
เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
ต่อไป 
๕.๓  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
            คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่ปฏิบัติ  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ดังนี้ 
            ๑. การติดตามและประเมินผล ห้วงระยะเวลาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาและแนวทางการพัฒนา เมื่อโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วหรือระหว่าง
การด าเนินการและท าการประเมิน ๖ เดือน ต่อครั้ง    

๒. การติดตามและประเมินผล โครงการภายใต้ปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา โดยการประเมิน
ความส าเร็จหรือความคืบหน้าในการในการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษามาสู่การปฏิบัติ ภาคเรียน ละ ๑ 
ครั้ง 
             ๓. เมื่อประเมินผลแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการรายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

***************************** 
 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว5236 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 
ก าหนดให้สถานศึกษาน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ (2561-2564) มาปรับปรุงเป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษา และ
เสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร          
ส่วนต าบลวังจั่น ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจั่น 
จึงได้พิจารณาประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป 
 ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2550 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว5236 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 
  

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายพีระ  โหมดเครือ) 
หัวหน้าสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

นางรัตติกร  พิกุลทอง 
นางสุธาทิพย์  บุญมา 
พระครูกันตสีลาภิวัฒน์ 
นางพรนิภา  ชอบดี 
นายพีระ  โหมดเครือ 
นางณราพร  น้อยประถม 
นางบ ารุงรัตน์ ยศสมบูรณ์ 
นางจันทร์ทา วิจิตรจันทร์ 
นายญาณภัทร  อยู่สุขส าราญใจ 
นายรังสรรค์ จ าปางาม 
นายวรุฒม์  ศิลารักษ์ 
นางดวงพร เปลี่ยนทอง 
นางทองหล่อ  ลาไป 
นางกมล  เบ้าไธสง 
น.ส.อุไรวรรณ ค านันท์ 
นางเพชชรี  เกตุเกด 
นางสาววาสนา  ยอดเงิน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ/เลขานุการ 
ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ 

รัตติกร  พิกุลทอง 
สุธาทิพย์  บุญมา 
ครูกันตสีลาภิวัฒน์ 
พรนิภา  ชอบดี 
พีระ  โหมดเครือ 

ณราพร  น้อยประถม 
บ ารุงรัตน์ ยศสมบูรณ์ 
จันทร์ทา วิจิตรจันทร์ 

ญาณภัทร  อยู่สุขส าราญใจ 
รังสรรค์ จ าปางาม 
วรุฒม์  ศิลารักษ์ 

ดวงพร เปลี่ยนทอง 
ดวงพร เปลี่ยนทอง 
ทองหล่อ  ลาไป 

อุไรวรรณ ค านันท์ 
เพชชรี  เกตุเกิด 
วาสนา  ยอดเงิน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ประธาน ฯ  : เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   : ในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอผ่านไประเบียบ 

วาระต่อไป 
มติที่ประชุม  : - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  : - 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

ประธานฯ                   : ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561-
2565)   

 ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในการพัฒนาแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ดังกล่าว 

เลขานุการ                : ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว5236 ลงวันที่ 2 
กันยายน 2562 ก าหนดให้สถานศึกษาน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ (2561-
2564) มาปรับปรุงเป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษา และเสนอร่างแผนพัฒนา
การศึกษาให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานของศูนย์ โดยได้รวบรวมปัญหาที่ต้อง
ด าเนินการแก้ไขความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แล้วได้จัดกลุ่มข้อมูลปัญหาความต้องการ และได้
ก าหนดประเด็นการพัฒนาขึ้นเพ่ือครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา ทั้งด้าน
บุคลากร และการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากชุมชน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นกรอบด าเนินการที่จะน าไปพัฒนา
ต่อไป โดยมีเค้าโครงแผน 5 บท คือ 

  บทที่ 1 บทน า 
  บทที่ 2 ผลการด าเนินการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา 
  บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  บทที่ 4 บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
  บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี

ไปสู่การปฏิบัติ 
ประธานฯ               : ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการท่านใดมีข้อ

แก้ไข หรือเพ่ิมเติมอย่างไรหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม             : เห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)และน าเสนอต่อ

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เพ่ือ
ประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔      : เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ               : มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น 
 

 
(ลงชื่อ)    วาสนา ยอดเงิน  ผู้จดรายงานการประชุม (ลงชื่อ) รัตติกร พิกุลทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาววาสนา ยอดเงิน)     (นางรัตติกร  พิกุลทอง) 
          กรรมการ/เลขานุการ         ประธานกรรมการ 
 
 
 
 


