


ค ำน ำ 
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5              
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และข้อ 5            
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2562 จึงยกเลิกหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทยได้ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ได้ก าหนดให้โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มาทบทวนและ
ปรับปรุง เป็นแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561 – 2565) โดยให้ด าเนินการตามข้อ 5 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ . 2548 และข้อ 5 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562    

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้อง              
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จึงได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖1 –               
๒๕65) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกขึ้น  
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บทที่ ๑ 

บทน า   

ข้อมูลท่ัวไปของกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 ได้ให้ความส าคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น               
เป็นอย่างมาก การกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นให้มากที่สุดและการส่งเสริมบทบาทที่ชัดเจนขึ้นของ          
การเป็นองค์กรที่ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น มีการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยราชการที่ครอบคลุมภารกิจ  หลายด้าน คือ               
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย     
ด้านวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภารกิจดังกล่าว
เป็นการก าหนดหน้าที่ที่ครอบคลุมส่งผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นในยุคใหม่จ าต้องเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจากการ              
ยึดการบริหาร แบบเก่ามาเป็นการบริหารแนวใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น            
ของสภาพท้องถิ่นภายใต้กรอบของการพัฒนาที่ย่ังยืน การมีส่วนร่วมและการพ่ึงตนเอง ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการให้บริการใหม่ๆแก่ประชาชนและหนึ่งในหน้าที่
ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังที่ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารส าคัญๆ เช่น พระราชบัญญัติองค์การบริหาร                            
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล                  
พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัด
การศึกษาโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถิ่นและมาตรา ๑๕ ก าหนดให้จัดการศึกษามี ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ (Fomal education) การศึกษา
นอกระบบ(Non-Fomal education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Infomal education) ทั้งนี้ให้สถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาท้ัง ๓ รูปแบบ โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือใน              
การก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 

ในการนี้กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมีแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีรูปแบบที่สอดคล้องกัน ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาผู้เรียนซ่ึงเป็น  
บุตรหลานของคนในชุมชน เป็นอนาคตของชาติและเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้นักเรียนในชุมชนพัฒนาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก          
มีสถานศึกษาในสังกัด 3 แห่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน                       
วัดบางขันแตกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 
                     ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษา ด้านการกีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ใ ห้ครอบคลุมภาร กิจอย่างค รบถ้ วน รวมทั้ งมีการวางแผนพัฒนา 

ซ่ึงเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย                   

โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม วางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและประชาชนในชุมชน 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาขึ้นตามข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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อัตราก าลังพนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาวกัลยาณี ไวฉลาด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

 
อัตราก าลังพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงานจ้าง 
ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาวประภารัตน์  เศรษฐวัฒน์ คร ู  

2 นางสาวทิพย์กมล เศรษฐวัฒน์ คร ู  

3 นางสาวประนอม น้อยสกุล คร ู  

4 นางสาวภัทรกนก แสงอ่อน คร ู  

5 นางวราภรณ์ สาริขา ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  

6 นางงามใจ อ่ิมเสมอ ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  

7 นางสาวธนาภา กลับสกุล ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  
 

 นอกจากนี้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก-ยังมีโรงเรียนอีก  4  แห่ง  คือ 
 1. โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม (ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการเรียนการสอน
ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา  

 2. โรงเรียนวัดนางพิมพ์ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น
ประถมศึกษา 

 3. โรงเรียนวัดบางขันแตก สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา 
  4. โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ราษฎร์สงเคราะห์)  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษา 
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สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑ ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน หรือต าบล 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ถนนสมุทรสงคราม – ปากท่อ อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เมื่อวันที่ ๒ 
มีนาคม  ๒๕๓๘  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต าบลท้ายหาด      อ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

   ทิศใต้  ติดต าบลคลองโคน     อ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม  จังหวดัสมทุรสงคราม 

   ทิศตะวันออก ติดต าบลแหลมใหญ่    อ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม  จังหวดัสมทุรสงคราม 

   ทิศตะวันตก ติดต าบลปลายโพงพาง อ าเภออัมพวา   จงัหวดัสมทุรสงคราม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
๙,๖๘1 ไร่ 
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลบางขันแตกเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าล าคลองกระจายทั่วพ้ืนที่และมีสภาพเป็นร่องสวนท าให้                  

เหมาะแก่การท าสวนผลไม้และปลูกไม้ผลต่าง ๆ ราษฎรในพื้นที่จึงมีอาชีพปลูกพืชสวนประเภทไม้ผล  ได้แก่ 
มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วยและจาก เป็นต้น 

 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ต าบลบางขันแตกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้  ส่งผลให้

สภาพอากาศของต าบลบางขันแตกเย็นสบายเมื่อถึงฤดูหนาวก็ไม่หนาวจัดเมื่อถึงฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไป เมื่อถึง                
ฤดูฝน ฝนจะตกชุกท าให้สภาพอากาศชุ่มชื่นตลอดปี  

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมและฝนจะตกหนักในเดือนกันยายน 
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลอากาศไม่หนาวจัด 

  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายน อากาศไม่ร้อนจัด   
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ดินในพ้ืนที่ต าบลบางขันแตกได้รับอิทธิพลของน้ าทะเลทั้งในอดีตและปัจจุบันสภาพของดินจึงมีต้น

ก าเนิดมาจากทับถมของตะกอนน้ าทะเลและตะกอนน้ ากร่อยซ่ึงดินในพ้ืนที่ต าบลเมื่อจ าแนกตามผังเมืองรวมสมุทรสงคราม
แล้วดินในเขตพ้ืนที่ต าบลบางขันแตกจัดอยู่ใน“ชุดสมุทรสงคราม”ลักษณะดินเป็นดินลึก การระบายน้ าเลว ความสามารถ
ในการอุ้มน้ าสูงแต่ยังมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ค่อนข้างรวดเร็ว    
 

๑.๕   ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ต าบลบางขันแตกมีแม่น้ าแม่กลองสายส าคัญไหลผ่านส่งผลให้พื้นที่มีคลองน้อยใหญ่หลายสายที่

เป็นแหล่งน้ าให้ประชาชนต าบลบางขันแตกได้เพาะปลูกพืชผลไม้ เช่นคลองบางขันแตก คลองโพงพาง คลองประชาชื่น 
คลองบ่อ คลองโพงพางล่าง คลองเก่า คลองประชาชมชื่น คลองสะพานหัน คลองมอบลัด คลองตะเคียน คลองตรง 
คลองบางตีนเป็ด คลองบางช้างตาย คลองยายมณฑา คลองบางเรือหัก คลองดอนจั่น เป็นต้น ซ่ึงบางคลองที่อยู่ใกล้
พ้ืนที่น้ าเค็มอาจจะมีน้ ากร่อยผสมบางในช่วงน้ าขึ้น – น้ าลง   
 

๑.๖   ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ต าบลบางขันแตกเป็นดินที่ระบายน้ าไม่ดี ส่งผลให้ทรัพยากรปุาไม้ที่ปลูก
เจริญเติบโตช้า และไม่โตในบางชนิด ดังนั้นพ้ืนที่ปุาในต าบลบางขันแตกจึงไม่มี คงมีเพียงต้นไม้ยืนต้นประเภทพืชสวน 
เช่น มะพร้าว ส้มโอ เป็นต้น 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง  

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  มีหมู่บ้าน  ๑๒  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่บ้าน ผู้น าฝ่ายปกครอง ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

หมู่ที่ 1  บ้านบางนางจีน นายสมชาย    เสรีสมนึก ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 2789341 

หมู่ที่ 2  บ้านโพงพาง นายชัยวัฒน์     พ่ึงอ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 2066776 
หมู่ที่ 3  บ้านนางพิมพ์ นายสุบิน         พวงมณี ผู้ใหญ่บ้าน 080 - 1124363 
หมู่ที ่๔ บ้านคลองบ่อ นายศิริวัฒน์     ศรเดช ก านันต าบลบางขันแตก 081 - 8578460 
หมู่ที ่๕ บ้านคลองจั่น นางสาวกองแก้ว นวลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 080 - 1124692 
หมู่ที ่๖ บ้านมอบลัด นายพิษณุ         ยังมาก ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 4034167 
หมู่ที ่๗ บ้านบางช้างตาย นางภาณี           พ่วงศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 084 - 5698310 
หมู่ที ่๘   บ้านศาลาพักร้อน นางทัศนา         น้อยสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 4034167 
หมู่ที ่๙ บ้านศาลาพักร้อน นางนุชจรินทร์   ล าดวน ผู้ใหญ่บ้าน 089 - 8835248 
หมู่ที ่๑๐ บ้านบางตีนเป็ด นายสมบูรณ์      เสียงอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 9814730 
หมู่ที ่๑๑ บ้านคลองเก่า นางสาวสุวิภา    พงษ์เชียงซา ผู้ใหญ่บ้าน 085 - 1266039 
หมู่ที ่๑๒ บ้านนัดตาว่าย นางดุษฎี          ยมรัตน ์ ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 8534644 

   
๒.๒  การเลือกตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีจ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด 7,266 คน   
มีวิธีการเลือกตั้งเป็น ๒ ประเภท คือ 
  ๑. เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมีสิทธิ เลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ๑ คน     

 ๒. เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง
ลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เท่าจ านวนสมาชิกที่พึงจะมีในเขตเลือกตั้งนั้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีมากกว่า 
๒ หมู่บ้าน เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ๒ คน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกจึง
สามารถลงคะแนนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ หมู่บ้านละ ๒ คน 

 

๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
(ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 

ข้อมูลย้อนหลัง จ านวนประชากรชาย จ านวนประชากรหญิง รวม ครัวเรือน 

ปี 2558 4,246 4,555 8,801 2,582 

ปี 2559 4,227 4,549 8,776 2,613 

ปี 2560 4,203 4,533 8,736 2,650 

ปี 2561 4,209 4,543 8,752 2,695 

หมายเหตุ ข้อมูลรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2562 
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(ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน) 
หมู่ท่ี ชื่อบ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม จ านวนครัวเรือน (หลัง) 
หมู่ที ่๑ บ้านบางนางจีน 439 402 841 248 

หมู่ที ่๒ บ้านโพงพาง 301 305 606 183 
หมู่ที ่๓ บ้านนางพิมพ์ 455 440 895 280 
หมู่ที ่๔ บ้านคลองบ่อ 492 550 1,042 299 
หมู่ที ่๕ บ้านคลองจั่น 328 369 697 197 
หมู่ที ่๖ บ้านมอบลัด 338 367 705 229 
หมู่ที ่๗ บ้านบางช้างตาย 482 524 1,006 314 
หมู่ที ่๘ บ้านศาลาพักร้อน 250 348 598 215 
หมู่ที ่๙ บ้านศาลาพักร้อน 217 248 465 125 
หมู่ที ่๑๐ บ้านบางตีนเป็ด 341 366 707 208 
หมู่ที ่๑๑ บ้านคลองเก่า 147 180 327 97 
หมู่ที ่๑๒ บ้านนัดตาว่าย 419 444 863 300 

รวม 4,209  4,543 8,752 2,695 

หมายเหตุ ข้อมูลรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2562 

  
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร   
(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

แยกตามช่วงอายุปี จ านวนท้ังหมด 
    น้อยกว่า 1 ปี - อายุ 20 ปี 1,720 คน 

    อายุ 21 - อายุ 40 ปี 2,464 คน 

    อายุ 41 – อายุ 60 ปี 2,701 คน 

    อายุ 61 ปีขึ้นไป 1,968 คน 

หมายเหตุ ข้อมูลรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2562 
 

4. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
4.๑  การนับถือศาสนา  

ต าบลบางขันแตก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ อิสลามและคริสต์  ซ่ึงต าบลบางขันแตก มีวัด ที่ตั้ง
อยู่ในเขตพ้ืนที่ ๗ วัด  ได้แก่ 

 1. วัดบางขันแตก 
- เจ้าอาวาส  พระครูสมุทรวรคุณ 
- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 1 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 085 – 7042817 

2. วัดแม่น้ า 
- เจ้าอาวาส  พระครูสมุทรคุณากร   
- ที่ตั้ง      หมู่ที่ 1 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 

    - เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 085 – 1938033 
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3. วัดนางพิมพ์ 
- เจ้าอาวาส  พระครูเกษมสมุทรคุณ 

 - ที่ตั้ง   หมู่ที่ 3 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
 - เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 086-1659868 
4. วัดโพงพาง 

 - เจ้าอาวาส  พระสมุห์สมาน  จนทวโส   
 - ที่ตั้ง     หมู่ที่ 2 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 098 - 3490523 

5. วัดศรีสุวรรณาคงคาราม 
- เจ้าอาวาส  พระครูสังฆรักษ์โอภาส โอภาโส   
- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 6 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม  
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 771008 / 081 - 2961589 

6. วัดธรรมสถิติ์วราราม 
- เจ้าอาวาส  พระครูสิริสมุทรคุณ 

- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 4 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 083 - 3193818 

7. วัดบางนางจีนกลาง 
- เจ้าอาวาส  พระปลัดประธาน  ญาณสีโร 

- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 1 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 089 – 9924119 

 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
ต าบลบางขันแตกมีงานประเพณีทางศาสนาประจ าปี คือ ประเพณีชักพระทอดผ้าปุาสามัคคี หมู่ที่ ๗ ต าบล

บางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - จั่น ที่ก าจัดกระรอกสวน 

- ว่าวจุฬา การประดิษฐ์ว่าวและการแข่งขันว่าวจุฬา 
- ดนตรีไทย การละเล่นดนตรีไทย เช่น วงปี่พาทย์    
- กะลามะพร้าวรูปไก่ สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

7.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  - พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 
  - น้ าตาลมะพร้าว  
  - แชมพูสมุนไพร 
  - สม้โอปลอดสารพิษ 
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นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ  
  ไทยแลนด์ 4.0 และการศึกษา 4.0 
  ประเด็นที่การศึกษาต้องด าเนินการ 

1. การก าหนดเปูาหมายการพัฒนาของประเทศเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0  
2. การพัฒนากลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 5 กลุ่มในระยะเร่งด่วนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
3. การพัฒนาก าลังแรงงานเพ่ือรองรับ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
4. การจัดระบบการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือสนองตอบการพัฒนาในรอบศตวรรษที่ 21 และความต้องการของ

ประเทศรวมทั้งการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
5. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือสนองการผลิตก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
6. การระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง (PPP) 
7. การจัดการศึกษารองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการดูแลพัฒนาผู้สูงอายุ 

  ทักษะที่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

1.1 Critical Mind เก่งคิด การคิดวิเคราะห์ 
1.2 Creative Mind  เก่งคิด การคิดสร้างสรรค์ 
1.3 Productive Mind เก่งงาน  การคิดให้เกิดผลผลิต 
1.4 Responsible Mind เก่งคน การคิดอย่างรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 หลักการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 
1.การสอนแบบเน้นปัญหา (Proplem-Based Instruction) 
2.การสอนแบบเน้นกรณีศึกษา (Case-Based Instruction) 
3.การสอนแบบเน้นการวิจัย (Research-Based Instruction) 
4.การสอนแบบเน้นโครงการ (Project-Based Instruction) 
5.การสอนแบบเน้นผลงาน (Productivity-Based Instruction) 
6.การสอนแบบเน้นการท างาน (Work-Based Instruction) 
7.การสอนแบบเน้นการตกผลึก (Crystal-Based Instruction) 
 

กรอบแนวคิดการพัฒนาการศึกษาระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
- Quick Win 3 - 5 ปี เน้นการพัฒนา 5 กลุ่มเปูาหมายเร่งด่วน ระยะ 3 - 5 ปี 

           * ผู้มีความสามารถพิเศษ 
           * อาชีวศึกษา 

* อุดมศึกษา 
* ก าลังแรงงาน (บัณฑิตว่างงาน/แรงงานไร้ฝีมือ) 
* ผู้สูงอายุ 

- ยุทธศาสตร์ 
- การศึกษา 
- ระยะ 20 ปี 

การก้าวสู่ประเทศโลกท่ีหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2579 
      วิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (ม่ังคง มั่นคง ย่ังยืน) 
 

 



9 

 

ยุทธศาสตร์การจัดการการศกึษาประเทศไทย 4.0 ระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมผลิตภาพของก าลังคนเพ่ือรองรับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา 

 

๑.๑ นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ               
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ของประเทศ 
 

  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
1. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดี คนเก่ง รวมทั้ง
ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

3. การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
    4. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  

5. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน             

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  
(2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน ระดับปัจเจก  
(3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  
(4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  

๖. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 

(2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน 
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(3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๗. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  
(2) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๓) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพ 
(๔) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
(๕) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ               

การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
๘. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(1) การสร้างความโปร่งใส 
(2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๓) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท.ให้เหมาะสม  
(๔) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

 

๑.๒ นโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล 
ตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาในวัน

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฎาคม 2562 ดังต่อไปนี้ 
นโยบายหลัก 12 ด้าน 
1) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12) การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรมนโยบายเร่งด่วน 12เรื่อง 

(1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
(2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
(4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
(5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
(6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
(7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
(8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการ  

     ประจ า 
       (9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
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(10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
(11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
(12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพ่ือ 

       แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 นโยบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา คือนโยบายด้าน 8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา             

ตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบ อุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่ง
ต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพของ
ครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถ                 
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

  8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่
เป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ

ศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนและปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมี
ครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้  สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรง
บันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทาง
วิชาการ 

 8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการและตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและเป็นผู้เรียน
ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่
สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทั กษะอาชีพและทักษะชีวิตก่อนเข้า                    
สู่ตลาดแรงงาน 

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพและพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบและ
กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคน  ที่มีทักษะขั้นสูงให้
สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมซ่ึงต้องครอบคลุมการ
พัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมและเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

 8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุน
ให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพ่ือกลับมาเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กรซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัย
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ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่
ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกันหรือร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
 8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่  ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุน
มนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะ
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน 
เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต 
โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุ รกิจ ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ 
ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝุายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชนและภาคเอกชน ในทุกสาขาการ
ผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้ง
บูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ 

 8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศเพ่ือสนับสนุน การสร้างความ
เข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการ  การท างานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างนักวิจัยมือ
อาชีพและนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ 

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่ กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร              

จัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา           
แต่ละแห่งพร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับ
เยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตและส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
  8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยน
การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้ เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาจัดระบบโรงเรียนพ่ี
เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา   
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และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่ มี
ความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม 

 8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาทักษะแล ะเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี
กลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มี
ศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถ
รองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

 8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนใน
ชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปใน
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความ
สนใจ พัฒนาทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก 
พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซ่ึงเป็นการเรียนเก็บ  หน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเรียมข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างาน ไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร
ที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการ
ด ารงชีวิต 

 

มาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 

- มาตรฐานด้านที่ 1 การบริการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ / 26 ข้อ 
- มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น จ านวน 5 ตัวบ่งชี/้20 ข้อ 
- มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย  

- 3 ก แรกเกิด ถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ / 7 ข้อ 
- 3 ข 3 ปี ถึง 6 ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ / 22 ข้อ  สาระของ

มาตรฐานแต่ละด้าน มีดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
 ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๑.2.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

๑.2.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มีคุณวุฒิ คุณสมบั ติ
เหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.2.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่หลักในการดูและและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติ
เหมาะสม 

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละ
กลุ่มอายุ 

เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก (คน) จ านวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ ากว่า 1 ปี ๑ : 3 กลุ่มละไม่เกิน 6 คน 

ต่ ากว่า 2 ปี ๑ : 5 กลุ่มละไม่เกิน 10 คน 

ต่ ากว่า 3 ปี ๑ : 10 กลุ่มละไม่เกิน 20 คน 

๓ ปี-ก่อนเข้า ป.1 ๑ : ๑๕ กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 

 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๑.๓.๑  บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

๑.๓.๒  โครงสร้าง และตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
๑.๓.๓  จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
๑.๓.๔  จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับ

การใช้งานและเพียงพอ 
๑.๓.๕  จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ

พัฒนาการของเด็ก 
๑.๓.๖  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
๑.๓.๗  จัดให้มีระบบปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๓.๘  จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที ่

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๔.๑  มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็กและดูแลการเจ็บปุวย
เบื้องต้น 

๑.๔.๒  มีแผนและด าเนินการตรวจสุขภาพอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปีและปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

๑.๔.๓  อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสมตาม ช่วงวัย 
และการใช้ประโยชน์ 

๑.๔.๔  จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
๑.๔.๕  จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสม

กับการใช้งานของเด็ก 
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๑.๔.๖  จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหารน้ าดื่มน้ าใช้ 
ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและพาหนะน าโรค 

 ๑.๔.๗  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคนและดูแล
ความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

 ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๕.๑  มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยเก่ียวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๕.๒  การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม 
๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนา             

เด็กปฐมวัย 
๑.๕.๔  มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๑.๑  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ

ด าเนินงานและประเมินผล 
๒.๑.๒  จัดพ้ืนที/่มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
๒.๑.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วย

ประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
๒.๑.๔  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่ง

เรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 
๒.๑.๕  เฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะเพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุก

คนให้เต็มตามศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 

 ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๒.๑  ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไปรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริม

พฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 
๒.๒.๒  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยใน

ชีวิตประจ าวัน 
๒.๒.๓  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก เพ่ือคัด

กรองโรคและการบาดเจ็บ 
๒.๒.๔  เฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่าง

ต่อเนื่อง 
๒.๒.๕  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๓.๑  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ 

แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 
  ๒.๓.๒  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่ อสารอย่าง
หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 

๒.๓.๓  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว             
พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของ
การพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง 

๒.๓.๔  จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่และธรรมชาติรอบตัว
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

๒.๓.๕  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เบื้องต้นตามวัย             
โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่

ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อ

ตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและความถนัด 
๒.๔.๓  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดี มีวินัย ซ่ือสัตย์ รู้จักสิทธิ และ

หน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธี
ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๕  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในชั้นถัดไป 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน 

และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
๒.๕.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละชั้นจนถึงการเป็น

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

มาตรฐานท่ี ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
- ส าหรับเด็กแรกเกิด – อายุ ๒ ปี ( ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
  ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซ่ึงมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

 ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
  ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
  ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ( Gross Motor) 
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๓.๒.๓  ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor Adaptive) 
๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language) 

  ๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) 
  ๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal Social) 

- ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี – อายุ ๖ ปี (ก่อนกเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑ ) 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
  ตัวบ่งชี้ย่อย 
  ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซ่ึงมีบันทึกเป็นรายบุคคล  

 ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
  ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
  ตัวบ่งชี้ย่อย 
  ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
  ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๓.๑  ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และ ทรงตัวได้ตามวัย 
๓.๓.๒  ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตามกับมือตาม

วัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
  ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๔.๑  ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืนได้
สมวัย 

๓.๔.๒  ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซ่ึงรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ  
ดนตรี กีฬา 

๓.๔.๓  ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับย้ังชั่งใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึง 
ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๕.๑  ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กๆ ได้
สมวัย 

๓.๕.๒  ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ จ านวนมิติสัมพันธ์ 
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

๓.๕.๓  ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
๓.๕.๔  ข เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 
๓.๕.๕  ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษา และการสื่อสาร 
  ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๖.๑  ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่าสนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
๓.๖.๒  ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด เขียนค า และ

การอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
  ๓.๖.๓  ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่การ ขีดเขียน
ค าท่ีคุ้นเคย และสนใจ 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๗.๑  ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัยและแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 
๓.๗.๒  ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและมีค่านิยมที่

พึงประสงค์สมวัย 
๓.๗.๓  ข เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง

อย่างสร้างสรรค ์
  ๓.๗.๔  ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและตระหนัก
ถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีรูปแบบที่สอดคล้องกัน โดยตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาผู้เรียนซ่ึงเป็นบุตรหลาน
ของคนในชุมชน เป็นอนาคตของชาติและเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้นักเรียนในชุมชนพัฒนาไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป   

 ดังนั้นกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนากองการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
๑.1  วิสัยทัศน์ (VISION) 

เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ อนุรักษ์สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี     
น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน  

 

1.2  พันธกิจ (MISSION) 
       1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
       ๒.  สรรหาและพัฒนาครูบุคลากรให้เพียงพอได้มาตรฐานเหมาะสมกับต าแหน่ง 
       ๓.  ประสาน สร้างและยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

       ๔.  จัดหาและพัฒนาปัจจัย ทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอได้มาตรฐาน 
       ๕.  สนับสนุน ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ กิจการเด็ก เยาวชนและประชาชนที่หลากหลาย 

       ๖.  อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับท้องถิ่น 
       ๗.  น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
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๑.3  เป้าประสงค์ (GOAL) 
       1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

       2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
       3.  ประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
       4.  มีปัจจัยเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอได้มาตรฐาน 
       5.  ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 
       ๖.  การอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๗.  น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
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เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 
ปี 

2561-

2565 

ปี 
๒๕61 

ปี 
๒๕๖2 

ปี 
๒๕๖3 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1.การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

ร้อยละของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนที่ได้รับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

80% 70% 70% 80% 80% 80% 

๒.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา            
มีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
เพียงพอตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 80 
เพียงพอตรง
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

80% 70% 70% 80% 80% 80% 

๓.ประชาชน ชุมชน 
และภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

ร้อยละของ
ประชาชนและ
ชุมชนที่มีส่วนร่วม
ในการจัด
การศึกษา 

ประชาชน 
ชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย 
ร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษา 

  80%   70%   70%   80%   80% 80% 

๔.มีปัจจัยเทคโนโลยี
และทรัพยากรทางการ
ศึกษาที่เพียงพอได้
มาตรฐาน 

ร้อยละของ
จ านวนอาคาร
และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอและได้
มาตรฐาน 

อาคารเรียน 
วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการ
เรียนการสอน
เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 

80% 70% 70% 80% 80% 80% 
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เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 
ปี 

2561-

2565 

ปี 
๒๕61 

ปี 
๒๕๖2 

ปี 
๒๕๖3 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

๕.ส่งเสริมพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการ
ในชุมชน 

ร้อยละกิจกรรม
และโครงการที่
ด าเนินการด้าน
ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ
ในชุมชน 

เด็ก เยาวชน
และประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม
ด้านการกีฬา
และนันทนาการ
ในชุมชน  
ร้อยละ 80 

80% 70% 70% 80% 80% 80% 

๖.การอนุรักษ์ สืบสาน 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

 

ร้อยละของ
กิจกรรมและ
โครงการที่
ด าเนินการด้าน 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม
ด้านศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร้อยละ 
80 

80% 70% 70% 80%  80% 80% 

๗.น้อมน าแนวทาง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด ารงชีวิต       
 

 

 

ร้อยละของ
กิจกรรมและ
โครงการที่น้อม
น าแนวทาง
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
น้อมน าแนวทาง
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต
ร้อยละ 80       

 80%  70% 70% 80% 80% 80% 
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การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน  (Key  Performance  Indicators) 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators หรือ KPI) หมายถึง สิ่งที่
สะท้อนถึงความส าเร็จของการปฏิบัติงานซ่ึงสังเกตได้/วัดได้/นับได้   
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน  อาจเป็นไปได้หลายแบบดังนี้ 

1. จ านวน – ใช้ในกรณีที่กลุ่มเปูาหมายทั้งหมดมีจ านวนไม่ถึง  100  เช่น 
1.1  จ านวนเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลยาเสพติด 
1.2  จ านวนเด็กเยาวชนประชาชนที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับการพนัน 
1.3  จ านวนทรัพย์สินของสาธารณะที่ไม่ถูกท าลาย 
นอกจากนี้อาจใช้กับความถี่ท่ีกระท าหรือระยะเวลาที่กระท าก็ได้  เช่น   
1.4  จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.5  จ านวนระยะเวลาของการออกใบระเบียนผลการเรียน 

2. ร้อยละ – ใช้ในกรณีที่กลุ่มเปูาหมายทั้งหมดมีจ านวนมากกว่า  100  เช่น 
2.1  ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลยาเสพติด  
2.2  ร้อยละเด็กเยาวชนประชาชนที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับการพนัน 
2.3  ร้อยละทรัพย์สินของสาธารณะที่ไม่ถูกท าลาย 

3. อัตราส่วน – เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลประเภทเดียวกันหรืออย่างเดียวกัน อาจจะเป็นลักษณะที่มีหน่วย
เดียวกัน เช่น การเปรียบเทียบคะแนนสอบของนักศึกษา รายได้ของประชาชน ผลผลิตการเกษตร 
จ านวนนักศึกษา เป็นต้น ลักษณะของอัตราส่วนจะอยู่ในรูปของเศษส่วน เช่น a/b หรืออาจจะอยู่ในรูป 
a:b (เรียกว่า a ต่อ b หรืออัตราส่วน a ต่อ b เช่น อัตราส่วนของวิทยากรต่อผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริม
อาชีพ เป็นต้น) 

4. สัดส่วน – จะมีลักษณะเป็นอัตราส่วนประเภทหนึ่งแต่เป็นอัตราส่วนระหว่างส่วนหนึ่งของข้อมูลต่อข้อมูล
ทั้งหมด ฉะนั้นสัดส่วนจะมีค่าน้อยกว่าหนึ่งเสมอ เช่น a และ b เป็นข้อมูลของประชากรคือ กลุ่มหนึ่งมี
ข้อมูล a หน่วย และกลุ่มที่สองมีจ านวนข้อมูล b หน่วย ประชากรทั้งหมดคือ  a+b  เช่น สัดส่วนของ
ประชาชนที่ไม่ปุวยเป็นไข้เลือดออก, สัดส่วนของเด็ก เยาวชน ประชาชน ที่ไม่ติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น 

5. ระดับความส าเร็จ  -  จะเป็นระดับข้ันของความส าเร็จในการด าเนินงาน (Milestone)  
ส าหรับการก าหนดเปูาหมายของตัวชี้วัดนั้น จะต้องค านึงถึง  SMART  ดังนี้ 
1. S – Specific   มีความชัดเจน 
2. M – Measurable  สามารถวัดได้ 
3. A – Agreement            อ่านแล้วต้องมีความเข้าใจตรงกัน 
4. R – Realistic   สามารถเป็นไปได้ (เป็นจริงได้) 

       5.  T – Time  Frame  มีก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.  ขอบเขตความหมาย : 
         การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน หมายความว่า การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษา         
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่เด็กนักเรียน ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

3.  หน่วยวัด  :  จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

4.  ค่าเป้าหมาย  (ปี ๒๕61-๒๕๖5) :  ร้อยละ 80 

5.  วิธีการค านวณ : โดยการนับจ านวนโครงการ/กิจกรรม  

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) :  โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานของ
กองการศึกษาที่ได้ด าเนินการ  
7.  แหล่งข้อมูล /วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  เก็บรวบรวมจ านวนโครงการ/กิจกรรม 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง / รายงานผลทุกกิจกรรม 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.  ขอบเขตความหมาย 
ครูและบุคลากรท่ีผ่านการอบรม  หมายถึง ครูและบุคลากรที่ผ่านการอบรม เก่ียวกับหลักสูตร

มาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทางหน่วยงานราชการและเอกชนได้ก าหนดขึ้น
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ 
3.  หน่วยวัด  :   คน 

4.  ค่าเป้าหมาย  (ปี ๒๕61-๒๕๖5) : ร้อยละ 80 

5.  วิธีการค านวณ  : ค านวณจากจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงกับมาตรฐานวิชาชีพ              
6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) :   จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก จ านวน 7 คน  
7.  แหล่งข้อมูล /วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล                    
บางขันแตก /ฝุายบุคลากร /ระบบ CCIS  
8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ปีงบประมาณและปีการศึกษา 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของประชาชนและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.  ขอบเขตความหมาย 
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรมตั้งแต่

การศึกษาปัญหา การวางแผนด าเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อน
ให้กิจกรรมนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับผิดชอบ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน หมายถึง กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา               
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกันและกันของทุกฝุาย นับตั้งแต่การ
แสดงความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ซ่ึงสามารถท าได้ทั้งทางตรง 
คือ ร่วมเป็นคณะท างาน และทางอ้อมร่วมวางแนวทาง นโยบาย 

3.  หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

4.  เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕61-๒๕๖5) : ๑๐๐ คน 

5.  วิธีการค านวณ   
          จ านวนของประชาชนและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา        

                     X 100 
                  จ านวนตัวแทนของประชาชนและชุมชนทั้งหมด 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) :   ๘๐ คน  
7.  แหล่งข้อมูล /วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝุายวิชาการ /รายงาน 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ปีงบประมาณและปีการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของจ านวนอาคารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่เพียงพอและได้
มาตรฐาน 

2.  ขอบเขตความหมาย 
         อาคาร หมายถึง อาคารเรียนที่ใช้ท าการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

- อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

         ส่ือการสอน หมายถึง  สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือ หรือช่องทางส าหรับท าให้การสอนของครูไปถึง
ผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามจุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี สื่อที่ใช้ในการสอนนี้ อาจจะ
เป็นวัตถุสิ่งของที่มีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น – วัตถุสิ่งของตามธรรมชาติ - ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ     
– วัตถุสิ่งของที่คิดประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นส าหรับการสอน - ค าพูดท่าทาง - วัสดุ และเครื่องมือสื่อสาร - กิจกรรม
หรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ 

วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่ส่วนงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามปกติโดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มี
ลักษณะคงทนถาวร โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 

ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่ส่วนงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุ               
การใช้งานเกินกว่า 1 ปี โดยให้บันทึกรับรู้ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ตามราคาทุนเป็น
รายการสินทรัพย์ ถาวรในบัญชีของส่วนงาน โดยบันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และให้
ค านวณค่าเสื่อมราคาประจ าป ี
3.  หน่วยวัด  :   ร้อยละ  
4.  เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕61-๒๕๖5) :  1 หลัง 
5.  วิธีการค านวณ   

               แจงนับ/หาผลรวม 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) :   1  หลัง  
7.  แหล่งข้อมูล /วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝุายอาคารสถานที่ /ระบบ CCIS  
8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ปีงบประมาณและปีการศึกษา 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละกิจกรรมและโครงการที่ด าเนินการด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

2.  ขอบเขตความหมาย  :  กิจกรรมและโครงการที่ด าเนินการด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในชุมชน    
หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการที่เทศบาลต าบลบางใหญ่ ได้ด าเนินงานและได้จัดท าข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
ราชการ ชุมชน เพ่ือด าเนินการด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

3.  หน่วยวัด  :   ร้อยละ 
4.  เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕61-๒๕๖5) : 80  
5.  วิธีการค านวณ   
        จ านวนของกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในชุมชนที่ด าเนินการ 

                             X  100 
         จ านวนของกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในชุมชนท้ังหมด 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) :   80   
7.  แหล่งข้อมูล /วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  กองการศกึษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  /แบบรายงาน                  
8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ปีงบประมาณและปีการศึกษา 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละกิจกรรมและโครงการที่ด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

2.  ขอบเขตความหมาย  :  กิจกรรมและโครงการท่ีด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก         
ได้ด าเนินการและได้จัดท าข้อตกลงระหว่างหน่วยงานราชการ ชุมชน เพ่ือด าเนินการด้ านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.  หน่วยวัด  :   ร้อยละ 

4.  เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕61-๒๕๖5) :  80  
5.  วิธีการค านวณ   
 จ านวนของกิจกรรมและโครงการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีด าเนินการ 

                              X  100 
   จ านวนของกิจกรรมและโครงการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังหมด 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) :  80 

7.  แหล่งข้อมูล /วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  กองการศึกษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  /แบบรายงาน                  
8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ปีงบประมาณและปีการศึกษา 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของกิจกรรมและโครงการที่น้อมน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ขอบเขตความหมาย 
กิจกรรมและโครงการท่ีน้อมน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง กิจกรรมที่น้อมน า

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการด ารงชีวิต และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน การพัฒนาและบริหารประเทศ 

3.  หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

4.  เป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี ๒๕61-๒๕๖5) :  80 

5.  วิธีการค านวณ   
           จ านวนของกิจกรรมและโครงการที่น้อมน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ด าเนินการ 

                                   X 100 
             จ านวนของกิจกรรมและโครงการที่น้อมน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ังหมด 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) : 80  
7.  แหล่งข้อมูล /วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กองการศึกษา/แบบรายงานโครงการ 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมาณและปีการศึกษา 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



              

บทท่ี 2 

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนท่ีผ่านมา 
   ในปีงบประมาณที่ผ่านมา กองการศึกษาได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและโครงการต่างๆเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกองการศึกษาและผลส าเร็จของ
โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กเล็ก 

 ๑.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมเด็กเล็ก 

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๑.โครงการฟันสวยด้วยมือแม่ ๑.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกและมีความรู้

เกี่ยวกับสุขนิสยัท่ีดี 

บรรลตุามวตัถุประสงค์เด็ก
สามารถแปรงฟันไดเ้อง 

- ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 
ศพด.บ้านคลองบ่อจ านวน 39 
คน 

บรรลตุามเป้าหมาย 1.เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริม
ให้มีสุขนิสยัท่ีดีในการดูแลฟัน  

 

2.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าวัน 

 

๑.เพื่อทราบข้อมูลสุขภาพ                          
เด็กนักเรยีนเบ้ืองต้น                                       
๒.เพื่อการแนะน าดูแลส่งต่อการรกัษา
ต่อเน่ือง 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ ครู
ตรวจร่างกายให้เด็กตอนเช้า
และบันทึกผล 

เด็กนักเรยีน ศพด.บ้านคลอง
บ่อจ านวน 39คน 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ครไูด้รู้ถึงสุขอนามัยของเด็ก
นักเรียนเบ้ืองต้น                                 
๒.เด็กนักเรียนได้รับการแนะน า
ดูแลและการรักษาต่อเน่ือง 

3.กิจกรรมประชาสมัพันธ์อาหารเช้ามี
ประโยชน์ 

 

 

๑.เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองสนใจเกี่ยวกับ
อาหารม้ือเช้าท่ีส าคัญต่อเด็กเล็ก                                                 
๒.เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารท่ีจ าเป็น
ต่อร่างกาย 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 
ศพด.บ้านคลองบ่อจ านวน 39 
คน 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.เด็กเล็กได้รับประทานอาหาร
เช้าก่อนมาศพด.                       
๒.เด็กเล็กได้รับสารอาหารท่ี
จ าเป็นต่อร่างกาย 
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    ๑.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
4.โครงการท้ิงขยะถูกท่ี ดูดีสะอาดตา ๑.เพื่อให้ความรู้กับเด็กเล็กในการคัด

แยกขยะเบ้ืองต้นและท้ิงขยะได้ถูกต้อง 
บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กเล็กศพด.บ้านคลองบ่อ 

จ านวน 39 คน 
บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ปรมิาณขยะลดลง ศพด.

สะอาดและสร้างนิสัยท่ีดีแก่เด็ก
ครูและบุคลากร 

5.โครงการป้องกันเด็กเล็กจมน้ า ๑.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
เด็กเล็ก(อายุ๒-๕ปี)จมน้ าและตะโกน
ขอความช่วยเหลือ                         
ได้อย่างถูกต้อง 

บรรลตุามวตัถุประสงค์  ผู้ปกครองและเด็กเล็กศพด.
บ้านคลองบ่อจ านวน 39 คน 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ผู้ปกครองและเด็กได้รับ
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ
ป้องกันเด็กเล็กจมน้ าและ
ตะโกนขอความช่วยเหลือได้ 
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      กลยุทธ์ ๑.๒ เตรียมความพร้อมทางพัฒนาการของเด็กเล็ก  

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเล็ก 

1.เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการดา้นร่างกาย 
2.เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการดา้นอารมณ์
เด็กมีโอกาสช่ืนชมและสรา้งสรรค์สิ่ง
สวยงาม 
3.เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการดา้นสังคม 
เรียนรู้ทางสังคม ด้วยการเล่น การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
4.เพื่อส่งเสรมิด้านสติปัญญา ความคิด
ของเด็ก การรับรู้ การแสดงความรู้ผ่าน
สื่อ วัสดุและผลงาน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กเล็ก ศพด. 
บ้านคลองบ่อ 
จ านวน 39 คน 

บรรลตุามเป้าหมาย 1.เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านรา่งกาย 
2.เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณเ์ด็กมี
โอกาสชื่นชมและสรา้งสรรค์สิ่ง
สวยงาม 
3.เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม เรียนรู้ทาง
สังคม ด้วยการเล่น การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
4.เด็กได้รับการส่งเสริมด้าน
สติปัญญา ความคิดของเด็ก 
การรับรู้ การแสดงความรูผ้่าน
สื่อ วัสดุและผลงาน 

2.โครงการอาหารกลางวัน ๑.เพื่อให้เด็กเล็กได้รับโภชนาการ ท่ีดี บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กเล็ก ศพด. 
บ้านคลองบ่อ 

จ านวน 39 คน 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.เด็กเล็กมีภาวะโภชนาการท่ีดี
สมวัย 

3.โครงการวันไหว้ครู ๑.เพื่อสืบทอดประเพณีทางการศึกษา
และให้เด็กได้แสดง 
ความเคารพ กตัญญตู่อผู้มีพระคุณ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กเล็ก ศพด. 
บ้านคลองบ่อ 

จ านวน 39 คน 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.เด็กเล็กได้แสดงออกโดยการ
กราบไหว้และระลึกถึงผู้มี
พระคุณ 



31 

 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   กลยุทธ์ ๒.๑ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง ศพด. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาค
เรียน (ปีละ 2 ครั้ง) 

 

๑.เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงระเบียบ 
ข้อตกลงของทางศพด.บ้านคลองบ่อ                                                
๒.เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์      จัดการประชุมผูป้กครองเด็กเล็ก
ท่ีเข้ามาเรยีนท่ีศพด.บ้านคลอง
บ่อ 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.ผู้ปกครองเด็กเล็กได้ทราบถึง
ระเบียบ ข้อตกลงของทางศพด.
บ้านคลองบ่อ                   
๒.ผู้ปกครองเด็กเล็กสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อตกลงไป
ในทิศทางเดียวกัน 

2.กิจกรรมสานสมัพันธ์บ้านกับศพด. ๑.ทราบพฤติกรรมของเด็กเบ้ืองต้น 
เพื่อเป็นพ้ืนฐานการเตรียมความพร้อม
ทางพัฒนาการให้กับเด็กเล็กต่อไป 

บรรลตุามวตัถุประสงค์      จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับเด็ก
เล็กขณะอยู่ท่ีบ้านการดูแลเลี้ยง
ดูฯลฯเด็กเล็ก ศพด.บ้านคลอง
บ่อ จ านวน 39 คน 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.ครไูด้รู้ถึงสุขอนามัยของเด็ก
เล็กเบ้ืองต้น                                 
๒.เด็กเล็กได้รับการแนะน าดูแล 
และการรักษาต่อเน่ือง 
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    กลยุทธ์ ๒.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.กิจกรรมร้องเต้น เล่น เรียนรู้ ๑.เพื่อเด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ บรรลตุามวตัถุประสงค์      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ

เล่นเด็กเล็กศพด.บ้านคลองบ่อ                 
จ านวน 39 คน 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.เด็กให้ความสนใจมากขึ้น                                             
๒.เด็กมีความสุขกับการเรียนรู ้

2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักพระคุณ
ของแม่                                        
๒.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักวันส าคัญ
ของชาติ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์      จัดกิจกรรม 

ตักบาตรพระสงฆ์และมอบ
พวงมาลัย 
ให้แม่ 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.เด็กนักเรียนได้รู้จักพระคุณ
ของแม่                                        
๒.เด็กนักเรียนได้รู้จักวันส าคัญ
ของชาติ 

3.กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา         
ภูมิพลอดุลยเดช 

๑.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักส านึกใน
พระมหากรุณาธคุิณของสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช                              
๒.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักวันส าคัญ
ของชาติ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์      จัดบอร์ดนิเทศเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจ 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.เด็กนักเรียนได้รู้จักส านึกใน
มหากรณุาธิคุณของสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๒.เด็กนักเรียนได้รู้จักวันส าคัญ
ของชาติ 

4.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๑.เพื่อให้เด็กได้มีความสุขสนุกสนาน                                                 
๒.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้ถึง
ความส าคัญของ วันเด็ก 

บรรลตุามวตัถุประสงค์      จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบ
ขวัญให้เด็กนักเรียน 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.เด็กมีความสุขสนุกสนาน                           
๒.เด็กได้รู้ถึงความส าคัญของวัน
เด็กแห่งชาติ 
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   กลยุทธ์ ๒.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
5.กิจกรรมท าอาหาร(cooking) ๑.เพื่อให้เด็กได้ทดลองท า อาหารอย่าง

ง่ายด้วยตนเอง   
๒.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้รสชาติของอาหาร 

บรรลตุามวตัถุประสงค์      จัดกิจกรรมท าอาหารตาม
หน่วย เช่น หน่วยผักและผลไม้ 
หน่วยข้าว หน่วยสัมผัสท้ังห้า 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.เด็กได้ทดลองท าอาหารอยา่ง
ง่ายๆด้วยตนเอง                                        
๒.เด็กได้เรียนรู้รสชาติของ
อาหาร 

6.กิจกรรมปลูกผักกินได้ ๑.เพื่อให้เด็กได้ทดลองปลูกผัก                                      
๒.เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้ ช่วยกัน
ดูแลต้นไม้                                         
๓.เพื่อให้เด็กสังเกตการเจริญ  เตบิโต
ตามล าดับ           
๔.เพื่อให้เด็กได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์      จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กทดลอง
ปลูกผัก ดูแลรดน้ าและ น าผัก
มาปรุงอาหารให้เด็กได้รับ
ประทาน 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.เด็กได้รู้วิธีปลูกผักอย่างง่าย                                     
๒.เด็กเกิดความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีท่ีต้องดูแลต้นไม้ของ
ตนเอง                         
๓.เด็กได้ฝึกสังเกตการ
เจริญเติบโตของต้นผักท่ีตนเอง
ปลูก                                 
๔.สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

7.กจิกรรมฉีก ปะ                    
กระดาษนิตยสารเหลือใช้ 

 

๑.เพื่อให้เด็กได้รู้จักคุณค่าของกระดาษ
เหลือใช้                                     
๒.เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์งาน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์      น ากระดาษเหลือใช้มา
ประดิษฐ์เป็นงานศิลปะ 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.เด็กได้รู้จักคุณค่าของกระดาษ
เหลือใช้                                  
๒.เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
งาน 
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    กลยุทธ์ ๒.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
8.กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือ
ใช้ 

๑.เพื่อให้เด็กได้รู้จักคุณค่าของวัสดุ
เหลือใช้                                                
๒.เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
งาน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์      น าวัสดุเหลือมาประดิษฐ์เป็น
ของใช้ของเล่นตามจินตนาการ 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.เด็กได้รู้จักคุณค่าของวัสด ุ

เหลือใช้                                     
๒.เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
งาน 

9.กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
 วันวิสาขบูชา 
 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา                                  
 วันมาฆบูชา   

๑.เพื่อให้เด็กปฏิบัตตินในวันส าคัญทาง
ศาสนาได้ถูกวิธี                             
๒.เพื่อให้เด็กมีทียึดเหนียวจิตใจใน
อนาคต 

บรรลตุามวตัถุประสงค์      จัดบอร์ดนิเทศและถวายเครื่อง
ปัจจัย  
ไทยธรรมแก่พระสงฆ์ 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.เด็กได้ปฏิบัตตินในวันส าคัญ
ทางศาสนาอย่างถูกวิธี                              
๒.เด็กได้มีท่ียึดเหน่ียวจิตใจใน
อนาคต 

10.กิจกรรมวันลอยกระทง ๑.เพื่อให้เด็กได้รู้จักความส าคัญของวัน
ลอยกระทง                                    
๒.เพื่อให้เด็กได้รู้จักการปฏิบัตตินในวัน
ลอยกระทง                            
๓.เพื่อให้เด็กได้รู้จักวัสดุท่ีใช้ในการท า
กระทง 

บรรลตุามวตัถุประสงค์      จัดกิจกรรมให้เด็กร่วม
ประดิษฐ์กระทง 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.เด็กได้รู้จักความส าคัญของ                 
วันลอยกระทง 
๒.เด็กได้รู้ถึงการปฏิบัติตนในวัน
ลอยกระทง 
๓.เด็กได้รู้จักวัสดุท่ีใช้ในการท า
กระทง 

11.โครงการส่งเสริม                      
ความปลอดภัยบนท้องถนน 

๑.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยการสวม
หมวกกันน๊อคต้ังแต่ยังเยาว์                                 
๒.เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรเบ้ืองต้นให้กับ
เด็กเล็ก 

บรรลตุามวตัถุประสงค์      จัดกิจกรรมให้เด็กสวมหมวก
กันน๊อคมาศพด.และเล่นข่ี
จักรยานตามเครื่องหมาย
จราจร 

บรรลตุามเป้าหมาย 

 

๑.เด็กมีนิสัยท่ีดีในการสวม
หมวกกันน๊อคในการเดินทาง
ด้วยรถจักรยานยนต์ต้ังแต่เยาว์          
๒.เด็กเล็กดูพบเห็นสัญลักษณ์
ทางจราจรเบ้ืองต้น 
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โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
12. โครงการทัศนศึกษา ๑.เพื่อให้เด็กเล็กและผู้ปกครองได้เรียนรู้

นอกสถานท่ี 
บรรลตุามวตัถุประสงค์     เด็กเล็ก ศพด.บ้านคลองบ่อ บรรลตุามเป้าหมาย ๑.เด็กได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย

ร่วมกัน 
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  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารจัดการภายในศพด. 
    กลยุทธ์ ๓.๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศพด. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความรม่รืน่ 
สวยงาม จูงใจ   

๑.เพื่อเป็นสิ่งดึงดูด จูงใจให้กับผู้ปกครอง
และเด็กเล็กท่ีมาเรยีน                          
๒.เพื่อให้เด็กเล็กและครูสามารถน ามาใช้
ในกิจกรรมการเรยีนรู้ตา่งๆได้   

บรรลตุามวตัถุประสงค์ บริเวณพื้นท่ีภายในศพด.บ้าน
คลองบ่อ 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครอง
และเด็กเล็กเลือกท่ีจะเข้ามา
เรียนท่ีศพด.                                        
๒.เด็กเล็กและครูสามารถจดั
กิจกรรมการเรียนรูต้าม
ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
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    กลยุทธ์ 3.3 จัดหาและพัฒนาสาธารณูปโภคให้เพียงพอ 

 
 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.จัดซื้อเครื่องกรองน้ าด่ืม 1.เพื่อใช้ส าหรบับริโภคในการท าน้ าด่ืม

ให้ เด็กเล็ก 
2.ใช้ประกอบกิจกรรมการเรยีนรู้ของ                 
เด็กเล็ก 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ บริเวณพื้นท่ีภายในศพด.บ้าน
คลองบ่อ 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.มน้ี าด่ืมส าหรับเด็กเล็ก 

2.มีน้ าส าหรบัใช้ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของ              
เด็กเล็ก 

2.โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศพด. 

 

๑.เพื่อการบริหารศพด.ให้มีการจัดการ
ท่ีเหมาะสมกับเด็กเล็กมากท่ีสดุ                                                  
๒.เพื่อการปฏิบัติงานเกีย่วกับศพด.
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ คณะกรรมการบรหิารศพด. บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ศพด.มีการบริหารจดัการท่ีดี 

 ๒.บุคลากรในศพด.บ้านคลอง
บ่อมีการปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

3.การจดัองค์กร โครงสร้างการบรหิาร
และพัฒนาองค์กร 

๑.จัดท าโครงสร้างการบริหารงานตาม
หน้าท่ีของบุคลากรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ โครงสร้างการบรหิารงานของ
องค์กร 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.บุคลากรตา่งๆ ในศพด.         
บ้านคลองบ่อรู้บทบาทหน้าท่ี                      
ท่ีส าคัญของตนเอง 

4.ค่าวัสดุส านักงาน ๑.เพื่อให้ศูนย์ฯมีวัสดุส านักงานใช้ใน
การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ จัดซื้อวัสดุส านักงานท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ศพด.บ้านคลองบ่อมีวัสดุ
ส านักงานท่ีเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
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โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
5.ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว ๑.เพื่อเพ่ือให้ศูนย์ฯมีวัสดุอุปกรณง์าน

บ้านงานครัวใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ จัดซื้ออุปกรณ์                 
งานบ้านงานครัวและแกส๊หุงต้ม 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ศพด.บ้านคลองบ่อมีวัสดุ
อุปกรณ์งานบ้านงานครัวท่ี
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

6.ค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซม
คุรุภณัฑ ์

๑.เพื่อให้ศูนย์ฯมีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพและสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้มีคุณภาพดี 
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ศพด.มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานได้ 

7.ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว ๑.เพื่อเพ่ือให้ศูนย์ฯมีวัสดุอุปกรณง์าน
บ้านงานครัวใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ จัดซื้ออุปกรณ์                 
งานบ้านงานครัวและแกส๊หุงต้ม 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ศพด.บ้านคลองบ่อมีวัสดุ
อุปกรณ์งานบ้านงานครัวท่ี
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

8.ค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซม
คุรุภณัฑ ์

๑.เพื่อให้ศูนย์ฯมีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพและสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้มีคุณภาพดี 
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ศพด.มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานได้ 
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     กลยุทธ์  3.6  จัดเตรียมและพัฒนาการรับเด็กเล็กเพ่ือเข้าเรียนจัดเตรียมและพัฒนาการรับเด็กเล็กเพ่ือเข้าเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมิน         
เชิงคุณภาพ               

และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.โครงการรับเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน 

 

๑.เพื่อเตรียมความพร้อมทาง
พัฒนาการท่ีสมวัยให้กับเด็กเล็ก                 
๒.เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการ
อบรมดูแลระหว่างออกไปท างาน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ รับสมัครเด็กเล็กในต าบล                     
บางขันแตกและใกลเ้คียง 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.เด็กเล็กท่ีมาเข้าเรียนได้รับ
การเตรียมความพร้อมทาง
พัฒนาการครบท้ัง               
๔ ด้าน      
๒.สามารถน าไปเรียนรู้ใน
ระดับชั้นต่อไปได้อย่างมี
คุณภาพ                                           
๓.ผู้ปกครองสามารถออกไป
ท างานได้ระหว่างวัน 
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  ยุทธศาสตร์ท่ี 4    ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
    กลยุทธ์  ๔.๑   จัดหาและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับวัยของเด็กเล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมิน เชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.จัดซื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ าท่ีเหมาะสม
เพียงพอกับวัย รูปร่างของเด็กเล็ก 

  

๑.เพื่อให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการใช้ห้องน้ า
ห้องสุขาอย่างถูกวิธ ี

บรรลตุามวตัถุประสงค์ สุขภัณฑ์ห้องน้ า 
ห้องสุขาส าหรับ              
เด็กเล็ก 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.เด็กสามารถใช้ห้องน้ าห้องสุขา
ได้อย่างถูกวิธ ี             
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   กลยุทธ์  ๔.2   จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมเพื่อพัฒนาการสมวัยของเด็ก
เล็กท้ัง ๔ ด้าน 

๑.เพื่อให้เด็กมีสื่อการเรยีนการสอนท่ี
เพียงพอและเหมาะสมกับพัฒนาการท่ี
สมวัยท้ัง ๔ ด้านของ   เด็กเล็ก 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ สื่อการเรียนการสอน  

 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.เด็กเล็กมีสื่อการเรียนรู้ท่ี
เพียงพอและเหมาะสมกับ
พัฒนาการท่ีสมวัยท้ัง ๔ ด้าน 

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศพด. 

๑.เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนการศึกษาใน
เด็กปฐมวัย(อาย๓ุ-๕ปี) ศพด.บ้าน  
คลองบ่อ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กเล็กศพด.บ้านคลองบ่อ 
อายุ ๓ ปี 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.เด็กปฐมวัย(อาย3ุ-5ปี)ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
อย่างครบถ้วน 
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    กลยุทธ์  ๔.3   จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

 1.โครงการเรียนรู้จากภมิูปัญญาท้องถิ่น ๑.เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักบุคคลใน
ท้องถิ่นท่ีเรียกว่า                        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                
๒.เด็กเล็กได้เรียนรู้กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   

บรรลตุามวตัถุประสงค์ การท าของเล่นจากทางมะพร้าว บรรลตุามเป้าหมาย ๑.เด็กเล็กรู้จักบุคคลในชุมชนท่ี
เรียกว่า“ภูมิปัญญาท้องถิ่น”                                            
๒.เด็กเล็กได้เรียนรู้และลงมือท า
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.โครงการเรียนรู้สมุนไพรใกล้ตัว ๑.เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักช่ือของ
สมุนไพรท่ีอยู่ใกล้ตัว                              
๒.เพื่อให้เด็กเล็กรู้จักประโยชน์และ
โทษของสมุนไพรอย่างง่าย 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ น า ส มุ น ไ พ ร ใ น ค รั ว ท่ี ใ ช้ ท า  
อาหารมาให้ 
เด็กเล็กได้รู้จักและเรียนรู้อย่าง
ง่าย 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.เด็กเล็กรู้จักช่ือของสมุนไพรท่ี
ใกล้ตัว                              
๒.เด็กเล็กรู้จักประโยชน์และโทษ
ของการใช้สมุนไพรอย่างง่าย 
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   ยุทธศาสตร์ท่ี 5  คุณภาพครู 
   กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการครู 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคร ู

 

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานกับ               
เด็กเล็กมากขึ้น 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ ครูและผู้ช่วยครดููแลเด็กเล็ก
จ านวน ๔ คนไดร้ับการอบรม
พัฒนาตนเอง ปีละ ๑ ครั้ง 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ครูศพด.บ้านคลองบ่อได้รบั
การพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กับเด็กเล็ก 

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ครมีู
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารบั
การอบรม ปีละ ๑ ครั้ง  

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ครูศูนย์ฯได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กับเด็กเล็ก 

3.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพครปูระจ าปี  ๑.เพื่อให้ครสูุขภาพร่างกายท่ีพร้อมต่อ
การปฏิบัติงานกับเด็กเล็ก                             
๒.เพื่อให้ทราบเกีย่วกับสุขภาพของ
ตนเองและการดูแลรักษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ ครูและผู้ช่วยครดููแลเด็กเล็ก
จ านวน ๔ คนไดร้ับการตรวจ
สุขภาพปีละ ๑ ครั้ง 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ครูศูนย์ฯมีสุขภาพร่างกายท่ีดี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                                            
๒.ครไูด้ทราบเกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนเองอย่างละเอียดพร้อม
กับค าแนะน าในการดูแลรักษา
จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 
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   กลยุทธ์  ๕.2 ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าของครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๑.เพื่อการปฏิบัตตินของครูให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีกับเด็กเล็ก                            
๒.เพื่อให้เกิดจิตส านึกในความเป็นครู
อยู่เสมอ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ ครูและผู้ช่วยครดููแลเด็ก
จ านวน ๔ คนไดร้ับการ
พัฒนาตนเองปีละ ๑ ครั้ง 

บรรลตุามเป้าหมาย ๑.ครมีูความประพฤติท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับเด็กเล็ก   
๒.ครมีูจิตส านึกในหน้าท่ีของ
ตนเองอยู่เสมอ 
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๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กเล็ก 

 ๑.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมเด็กเล็ก 

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.โครงการอาหารกลางวัน 1.เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการท่ีดี

เหมาะสมกับวัยของเด็กเล็ก 
2.เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหาร
กลางวันท่ีมีสารอาหารครบ 5 หมู่ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้รับโภชนาการท่ีดี สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและเจรญิเติบโต
ตามวัย 

2.โครงการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้อง
ถนน 

1.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการสวม
หมวกนิรภัย 
2.เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็กและ
ผู้ปกครอง 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้รับการปลูกฝังวินัยจราจร
และมีนิสัยรักการสวมหมวก
นิรภัย 

3.โครงการท้ิงขยะถูกท่ีดูดีสะอาดตา เพื่อให้ความรู้เด็กในการคัดแยกขยะ
และท้ิงขยะให้ถูกวิธ ี

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้รับการปลูกฝังวินัยในการ
ท้ิงขยะและรูจ้ักการคัดแยกขยะ 
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     ๑.2 กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมทางพัฒนาการของเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมิน เชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการตามวัยครบ

ท้ัง 4 ด้าน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครบท้ัง ๔ ด้าน 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการตามวัยครบ
ท้ัง 4 ด้าน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครบท้ัง ๔ ด้าน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการตามวัยครบ
ท้ัง 4 ด้าน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครบท้ัง ๔ ด้าน 

กิจกรรมเสรี เพื่อให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการตามวัยครบ
ท้ัง 4 ด้าน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครบท้ัง ๔ ด้าน 

กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการตามวัยครบ
ท้ัง 4 ด้าน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครบท้ัง ๔ ด้าน 

กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการตามวัยครบ
ท้ัง 4 ด้าน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครบท้ัง ๔ ด้าน 

กิจกรรมพัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่โดยใช้
เครื่องเล่นสนาม 

เพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่
ให้สมบูรณ์ แข็งแรง 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครบท้ัง ๔ ด้าน 
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   2.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๑.โครงการประชุมผู้ปกครอง 1.เพื่อช้ีแจงให้ผู้ปกครองได้ทราบถึง

ระเบียบ ข้อตกลง ของ ศพด. 
2.เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจในการจดัการ
เรียนการสอนของ ศพด. 
3.ช้ีแจงกฎ ระเบียบของ ศพด. 
การรับเด็กเข้าเรียนและการย้ายเด็ก
ออก 
 

บรรลตุามวตัถุประสงค์  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย 1.ผู้ปกครองได้ทราบถึงระเบียบ
ข้อตกลงและการจัดการเรียนการ
สอนของ ศพด. 
2.เกิดการมสี่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนกับสถานศึกษาและอบต. 
มากขึ้น 
 

๒.โครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ 1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและ ศพด. 
2.เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนาและส่งเสรมิเด็กไปในทิศทางท่ีดี 

บรรลตุามวตัถุประสงค์  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย 1.เกิดการพัฒนาและส่งเสรมิเด็ก
ให้มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันท้ังท่ีบ้านและ
โรงเรียน 
 

3.โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อประชาสมัพันธ์และช้ีแจงข้อมูล
ข่าวสารของ ศพด. 

บรรลตุามวตัถุประสงค์  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย 1.ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ 
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    2.2  กลยุทธ์ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.โครงการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 

 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดบางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย ศูนย์ได้รับข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก 

2.โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง 
ศพด.กับคณะกรรมการบริหาร     

บรรลตุามวตัถุประสงค์ คณะกรรมการบรหิารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด      
บางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย ศพด.ได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
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     2.3  กลยุทธ์  การจัดเตรียมปรับปรุง อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

                  วัตถุประสงค์                          เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ               
และข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
1.โครงการซ่อมแซมครภัุณฑ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 เพื่อให้ทรัพย์สินของ ศพด.อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ ซ่อมแซมครภัุณฑ์ของ ศพด. 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

บรรลตุามเป้าหมาย ครุภณัฑ์มีความมั่นคงปลอดภัย
แข็งแรงพร้อมใช้งาน 
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               2.4  กลยุทธ์ จัดเตรียมและพัฒนาการรับเด็กเพ่ือเข้าเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย      ผลการประเมินเชิงคุณภาพ           

     และข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.โครงการรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพื่อให้ผู้ปกครองน าเด็กมา
เข้าเรียนท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กระหว่างออกไปท างาน 
 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็ก
เพิ่มขึ้นทุกปี 

 บรรลตุามเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี 
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    3.1  กลยุทธ์ จัดหาสวสัดิการครู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน เชิงคุณภาพ           

 และข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของครู
และพนักงานจ้าง 

 ครูและพนักงานจ้างได้รับการ
ตรวจสภุาพร่างกาย ปีละ 1 ครั้ง 
 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์  ครูและพนักงานจ้างมีสุขภาพ
ท่ีดี 

 บรรลตุามเป้าหมาย  ครูได้รับการตรวจสุขภาพแต่พนักงาน
จ้างไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ 
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                3.2  กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ           

 และข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์ ครูและผู้ช่วยครดููแลเด็กจ านวน   
๒ คน 

 บรรลตุามเป้าหมาย  ครูและผู้ช่วยครดููแลเด็กสามารถ
ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีศักยภาพ 

2.โครงการพัฒนาเสริมสรา้งให้ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

1.เพื่อเพ่ิมทักษะและความรู้แก่
บุคลากร 
2.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากร 
 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์ ครูและผู้ช่วยครดููแลเด็กจ านวน   
๒ คน 

 บรรลตุามเป้าหมาย  ครูและผู้ช่วยครดููแลเด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณ 
 

3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์  เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการ
อบรม 

 บรรลตุามเป้าหมาย  ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
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   ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาจัดหาส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
                    4.1  กลยุทธ์ จัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย    ผลการประเมิน เชิงคุณภาพ           

 และข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณก์าร
เรียนการสอนให้เหมาะสมเพียงพอกับ
วัยและพัฒนาการ 
 
 
 

-เพื่อจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
เพียงพอต่อนักเรียน 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์ 
 
 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดบางขันแตก จ านวน ๒0 คน 

บรรลตุามเป้าหมาย 
 
 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่ออุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมและเพยีงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
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     4.2  กลยุทธ์ จัดหา และพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย    ผลการประเมิน เชิงคุณภาพ           

 และข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.โครงการตดิตั้งสญัญาณอินเตอรเ์น็ต  เพื่อให้เด็กไดมี้สื่อการเรยีน
การสอนท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการและทันสมัย 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์ 
 
 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดบางขันแตก จ านวน ๒0 คน 
มีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
 

บรรลตุามเป้าหมาย 
 
 
 

เด็กมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมยั 
เหมาะสมกับพัฒนาการ ตามวัย      
ท้ัง 4 ด้าน  
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   4.3  กลยุทธ์  จัดหาวัสดุส านักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน         
 เชิงคุณภาพ            

 และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.โครงการจัดหาวัสดุส านักงานให้เพียงพอ  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุส านักงานท่ีเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์ 
 
 

 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 
จ านวน ๒0 คน 

 บรรลตุามเป้าหมาย 
 
 
 

 มีวัสดุส านักงานท่ีเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

2.โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์ 
 
 

 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 
จ านวน ๒0 คน 

 บรรลตุามเป้าหมาย 
 
 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุงานบ้าน
งานครัวท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 



56 

 

 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          5.๑  กลยุทธ์ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น             

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย   ผลการประเมิน เชิงคุณภาพ           

 และข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑.กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
วันมาฆบูชา 
 

เพื่อให้เด็กรู้จักการปฏิบัติตนใน
วันส าคัญทางศาสนาได้ถูกวิธี 
เพื่อให้เด็กรู้จักประเพณีไทย 

เพื่อให้เด็กท่ียึดเหน่ียวจิตใจใน
อนาคต 
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม
ให้กับเด็ก 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
วัดบางขันแตก 

-บรรลตุามเป้าหมาย  1.ปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 2.นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนในวัน
ส าคัญทางศาสนา 
 

2.กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงาม
สืบทอดกันมา 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
วัดบางขันแตก 

-บรรลตุามเป้าหมาย  เด็กไดเ้รียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย 

3.กิจกรรมวันไหว้คร ู เพื่อสืบทอดประเพณีทาง
การศึกษาและให้เด็กได้แสดง
ความเคารพ กตัญญตู่อครู 
อาจารย ์

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
วัดบางขันแตก 

-บรรลตุามเป้าหมาย  เด็กได้แสดงออกโดยการกราบไหว้
ระลึกถึงพระคุณครูอาจารย ์

4.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระ
เกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้า  
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
เพื่อให้เด็กได้ระลึกถึงพระคุณแม่ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
วัดบางขันแตก 

-บรรลตุามเป้าหมาย  เด็กไดรู้้ถึงความส าคัญของวันแม่และ
แสดงความกตัญญู ระลึกถึงพระคุณแม่ 
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    5.๑  กลยุทธ์ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน  เชิงคุณภาพ           

 และข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

5.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

 

1.เพื่อให้เด็กได้รู้จักส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2.เพื่อให้เด็กได้รู้จักวันส าคัญของชาติ 
 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

 บรรลตุามเป้าหมาย 1.เด็กได้รู้จักการส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2.เด็กได้รู้จักวันส าคัญของชาติ 

 

6.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก ไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงในการท ากจิกรรม 
 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

 บรรลตุามเป้าหมาย 1.เด็กได้รับความสนุกสนานและได้รับ
ประสบการณ์ตรงการจากท ากิจกรรม
บนเวที 

7.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กมีความสนุกสนาน กล้า
แสดงออก 
 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

 บรรลตุามเป้าหมาย 1.เด็กได้รับความสนุกสนานและได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากกจิกรรมต่างๆท่ี
จัดขึ้นในวันเด็ก 
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          5.2  กลยุทธ์ พัฒนาการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย   ผลการประเมิน  เชิงคุณภาพ           

 และข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ      
โดยการฝึกให้เด็กท าท่าทางประกอบเพลง
ตามจินตนาการ 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสามารถ
เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างแคล่วคล่อง 

 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

 บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้ใช้กล้ามเน้ือมัดใหญมั่ดกลา้มเน้ือ
มัดเล็กได้อย่าคล่อง แคล่ว ว่องไว 

2.กิจกรรมเสรมิประสบการณโ์ดยการ
สนทนาโตต้อบ ตอบค าถาม บอกเล่า
เรื่องราวต่างๆท่ีเด็กได้พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

เพื่อให้เด็กได้ฝึกการใช้ภาษาโดยการ
ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

 บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้แสดงความคิดเห็นสนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องราวต่างๆท่ีได้พบเห็นได้ 

3.กิจกรรมเสรี โดยการให้เด็กได้ฝกึท า
กิจกรรมต่างๆตามมุมเสริมประสบการณ์
ตามความสนใจของตนเอง 

เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดและ
จินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบ การรอคอย แบ่งปัน 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

 บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้ฝึกความคิดและจตินาการของ
ตนเองผ่านการเล่นกิจกรรมตามมุมเสริม
ประสบการณ ์

4.กิจกรรมกลางแจ้ง โดยการฝึกให้เด็กให้
เรียนรู้ประสบการณผ์่านเล่นเช่น การเล่น
เครื่องเล่นสนามและการเล่นเกมต่างๆ 

เพื่อให้เด็กได้รู้จักรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 

 บรรลตุามวัตถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

 บรรลตุามเป้าหมาย เด็กรู้จักการรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจ าวันโดย
ผ่านประสบการณต์รงจากการเล่น 
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   5.2  กลยุทธ์ พัฒนาการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน  เชิงคุณภาพ           

 และข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

5.กิจกรรมเกมการศึกษา โดยการฝึก ให้
เด็กได้ใช้ความคิด สติปัญญาการแก้ปัญหา
ในการการเล่นเกมและการรับฟังความ
คิดเห็น 
ของผู้อื่น 
 

เพื่อให้เด็กได้ฝึกการใช้ความคิด 
สติปัญญา ในการแก้ปัญหา 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย  เด็กได้ใช้ความคิดและจินตนาการใน
การแก้ปัญหาในการเล่น 

6.กิจกรรมสร้างสรรค์  ให้เด็กได้พัฒนา
กล้ามเน้ือมัดเล็กผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น 
วาดภาพระบายสีป้ันดินน้ ามันเป่าสีฯ 
ควบคู่ไปกับการใช้ความคิดและ
จินตนาการ 
 

เพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย  เด็กได้พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กรูจ้กัการ
ควบคุมการใช้มือในการหยบิจับผา่น
กิจกรรมท่ีจดัขึ้น 

7.กิจกรรมคุ๊กกิ้ง 1.เพื่อให้เด็กได้ลงมือท าอาหารอยา่ง
ง่ายๆ ด้วยตนเอง          
2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การสัมผัส ชิม
รสชาติของอาหาร 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย  เด็กไดร้ับประสบการณต์รงจากลงมือ
ท ากิจกรรม 

8.กิจกรรมฉีกปะ กระดาษเหลือใช้ 1.เพื่อให้เด็กได้รู้จักคุณค่าของสิ่งของ
เหลือใช้                     
2.เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก 

บรรลตุามเป้าหมาย   เด็กรู้จักคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้ 
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  ๑. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพเด็กเล็ก 

  ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาพฤติกรรมเด็กเล็ก 
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน   เชิงคุณภาพ           

 และข้อเสนอแนะ 
ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

๒.กิจกรรมเสรมิประสบการณ ์

๓.กิจกรรมสร้างสรรค์ 

๔.กิจกรรมเสร ี

๕.กิจกรรมกลางแจ้ง 

๖.กิจกรรมเกมการศึกษา 
 

เพื่อให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการ 
 

 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
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 ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน เชิงคุณภาพ                 
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๑.โครงการอาหารกลางวัน 1.เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมี
สารอาหารครบ ๕ หมู่ 

2.เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการท่ีดีรา่งกาย
แข็งแรง 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
วัดศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กมีสุขภาพท่ีดีขึ้นและได้รับสารอาหาร
ครบ ๕ หมู่ 
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            ๑.๓ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ          
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๑.โครงการส่งเสรมิความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 

1.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยการสวมหมวก
นิรภัย 

2.เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็ก 

 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย   เด็กมีวินัยในการสวมหมวกนิรภยัและ
เรียนรู้กฎระเบียบของจราจรในเบ้ืองต้น 

๒.กิจกรรมวันไหว้คร ู เพื่อให้เด็กรู้จักและเห็นความส าคัญของวันไหว้
คร ู

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้รู้ถึงความส าคัญในไหว้คร ู
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  ๒. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีส่วนร่วม 

    ๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ          
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๑.โครงการวันแม่ 1.เพื่อให้เด็กได้รู้จักความส าคัญของวันแม่
แห่งชาติ 

2.เพื่อให้เด็กได้แสดงความกตัญญตู่อแม่และ
ระลึกถึงพระคุณแม่ 

 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย 1.เด็กมีความกตัญญูและระลึกถึง
พระคุณแม่ 

๒.โครงการประชุมผู้ปกครอง 1.เพื่อช้ีแจงให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงระเบียบ
ข้อตกลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม 

2.เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจการเรยีนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนวดัศรสีุวรรณ
คงคาราม 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย 1.ผู้ปกครองได้ทราบถึงกฎระเบียบและ
เข้าระบบการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคง
คาราม 

 

๓.โครงการเยีย่มบ้านประสาน
สัมพันธ์ 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาและ
ส่งเสริมเด็กให้เป็นไปในทิศทางท่ีดี  

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย 1.เด็ก ผู้ปกครอง คุณคร ู
มีความสมัพันธ์ท่ีดี 
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         ๒.๒  กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริหารอย่างมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.โครงการผู้ปกครองตัวอย่าง 1.เพื่อยกย่องความดีให้ผู้ปกครองท่ีมาร่วม
กิจกรรมสม่ าเสมอ 

2.เพื่อเป็นตัวอยา่งท่ีดีให้กับผู้ปกครองท่านอื่น 

3.เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปกครอง 
 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย 1.ผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการร่วม
กิจกรรมต่างๆมากข้ึน  

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ          
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๑.ประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

1.เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯเห็นความส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

2.เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

  

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย คณะกรรมบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เข้าใจบริบทในการบรหิารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯและเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
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 ๒.๓  กลยุทธ์ การพัฒนาบริหารการจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ          
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๑.โครงการซ่อมแซมคุรภัุณฑ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่ออ านวยความสะดวกในเด็กท่ีมาเรียนท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กมีความสะดวกสบายในการมาเรียนท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดัศรสีุวรรณ
คงคาราม 
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   ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
    ๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ          
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๑.กิจกรรมวันอาสาฬบูชา 
 วันเข้าพรรษา 

1.เพื่อให้เด็กรู้จักการปฏิบัตตินในวันส าคัญทาง
ศาสนาได้ถูกวิธี 
2.เพื่อให้เด็กมีท่ียึดเหน่ียวจิตใจในอนาคต 

3.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีท่ียดึเหน่ียว
จิตใจและปฏิบัตตินได้ถูกต้องในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

๒.กิจกรรมวันวิสาขบูชา 1.เพื่อให้เด็กรู้จักการปฏิบัตตินในวันส าคัญทาง
ศาสนาได้ถูกวิธี 
2.เพื่อให้เด็กมีท่ียึดเหน่ียวจิตใจในอนาคต 

3.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีท่ียดึเหน่ียว
จิตใจและปฏิบัตตินได้ถูกต้องในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

๓.กิจกรรมวันมาฆบูชา 1.เพื่อให้เด็กรู้จักการปฏิบัตตินในวันส าคัญทาง
ศาสนาได้ถูกวิธี 
2.เพื่อให้เด็กมีท่ียึดเหน่ียวจิตใจในอนาคต 

3.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีท่ียดึเหน่ียว
จิตใจและปฏิบัตตินได้ถูกต้องในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

๔.กิจกรรมวันพระ 1.เพื่อให้เด็กรู้จักการปฏิบัตตินในวันส าคัญทาง
ศาสนาได้ถูกวิธี 
2.เพื่อให้เด็กมีท่ียึดเหน่ียวจิตใจในอนาคต 

3.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีท่ียดึเหน่ียว
จิตใจและปฏิบัตตินได้ถูกต้องในวันส าคัญ
ทางศาสนา 
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  ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ๔.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

๕.กิจกรรมนวัตกรรมและ
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

1.เพื่อให้เด็กได้รู้คุณค่าของวัสดุจากธรรมชาติ 

2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งจากธรรมชาติ 

3.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากวัสดุอุปกรณ์ท่ี
หลากหลายชนิด 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย เด็กได้เรยีนรู้จากวสัดุอุปกรณ์ท่ี
หลากหลายชนิดและได้รู้คุณค่าของวัสดุ
จากธรรมชาติ 

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ          
และข้อเสนอแนะ ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ท่ีตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๑.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 

 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดั
ศรีสุวรรณคงคาราม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิานมากขึ้น 

๒.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 

 

บรรลตุามวตัถุประสงค์ 

 

 

เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารบั
การอบรม 

 

บรรลตุามเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 



บทท่ี  ๓ 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก กองการศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
กองการศึกษา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ศาสตร์กองการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้   
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมเด็กเล็ก 

1.2 การเตรียมความพร้อมทางพัฒนาการของเด็กเล็ก 

1.3 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก 

1.4 พัฒนาการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.5 การพัฒนาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

1.6 พัฒนาบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  

 

 

 

กองการศึกษา 
/ศพด. 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าของครู 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 

 

 

กองการศึกษา 
/ศพด. 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมทางการศึกษา  

 

 

3.1 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง 
ศพด. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน 

๓.๒ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับเด็กเล็กและท้องถิ่น 

 

 

 

 

กองการศึกษา 
/ศพด. 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์การจัดหา พัฒนาปัจจัย 
เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา 

 

4.1 จัดเตรียมปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความ
เพียงพอ สะอาด ปลอดภัยกับเด็กเล็ก 

๔.๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอก/ใน ศพด. 
4.3 จัดหาและพัฒนาสาธารณูปโภคให้เพียงพอ 

 

 

 

กองการศึกษา 
/ศพด. 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์การจัดหา พัฒนาปัจจัย 
เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา 

 

4.4 จัดเตรียมและพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเข้าเรียน 

๔.5 จัดหา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับวัยและพัฒนาการเด็ก 

4.6 จัดหาและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 

4.7 จัดหาวัสดุส านักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

 

 

กองการศึกษา 
/ศพด. 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬานันทนาการ 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวันส าคัญต่างๆ 

 

 

5.1  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 5.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ 

 

 
 

 

 

กองการศึกษา 
/ศพด. 

 

 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 กลยทุธส่์งเสริมและพฒันาพฤติกรรมเด็กเล็ก 19 96,000      19 116,800 19 117,680 19 118,648 19 119,712 95 568,840

1.2 กลยทุธก์ารเตรียมความพร้อมทางพฒันาการของเด็กเล็ก 8 491,770 8 563,920 8 611,352 8 663,525 8 780,917 40 3,111,484

1.3 กลยทุธก์ารส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก 1 5,000 4 29,000 4 29,000 4 29,000 4 29,000 17 121,000

1.4 กลยทุธพ์ฒันาการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 40 0

1.5 กลยทุธก์ารพฒันาจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา 2 10,000 2 10,000 2 10,000 2 10,000 2 10,000 10 50,000

1.6 กลยทุธพ์ฒันาบริหารจดัการภายใน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1 260,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 300,000

39 862,770 42 729,720 42 778,032 42 831,173 42 949,629 207 4,151,324

2.1 กลยทุธส่์งเสริมและพฒันาสวสัดิการของครูและบคุลากรทางการศึกษา 7 8,000 12,000 12,000 12,000 12,000 7 56,000

2.2 กลยทุธส่์งเสริมและพฒันาภาวะผู้น าของครู 2 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 2 1,500,000

2.3 กลยทุธส่์งเสริมและพฒันาคุณภาพครูใหม้ีความรู้ความสามารถในการ 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 5 1,000,000

จดัการเรียนการสอน
14 508,000 512,000 512,000 512,000 512,000 14 2,556,000

3.1 กลยทุธเ์สริมสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งครู ผู้ปกครอง ศพด . กบัชุมชน 8 2,000 8 2,000 8 2,000 8 2,000 8 2,000 40 10,000

3.2 กลยทุธพ์ฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัเด็กเล็กและท้องถิน่ 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 100 0

28 2,000 28 2,000 28 2,000 28 2,000 28 2,000 140 10,000

4.1 กลยทุธจ์ดัเตรียมปรับปรุงอาคารสถานที่ใหมี้ความเพยีงพอสะอาดปลอดภยัฯ 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 70 0

4.2 กลยทุธพ์ฒันาสภาพแวดล้อมภายนอก /ใน ศพด. 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 95 0

4.3 กลยทุธจ์ดัหาและพฒันาสาธารณูปโภคใหเ้พยีงพอ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 0

4.4 กลยทุธจ์ดัเตรียมและพฒันาเด็กเล็กเพือ่เขา้เรียน 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 10 0

4.5 กลยทุธจ์ดัหาพฒันาส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ฯ 10 163,310 15 254,246 15 267,005 15 273,341 15 280,310 70 1,238,212

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ /กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

๔.๑ บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม

ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ยทุธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

ยทุธศาสตร์ที ่3 การมสี่วนร่วมทางการศึกษา

รวม

รวม

รวม
ยทุธ์ศาสตร์ที ่4 การจัดหาพัฒนาปจัจัยเทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ /กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

๔.๑ บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม

ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

4.6 กลยทุธจ์ดัหาและพฒันาวสัดุอปุกรณ์ใหทั้นสมัยสอดคล้องกบัการจดักจิกรรมฯ 8 65,000 8 65,000 8 65,000 8 65,000 8 65,000 40 325,000

4.7 กลยทุธ ์จดัหาวสัดุส านักงานใหเ้พยีงพอต่อการปฏบิติังาน 4 35,000 4 35,000 4 35,000 4 35,000 4 35,000 20 175,000

58 263,310 63 354,246 63 367,005 63 373,341 63 380,310 310 1,738,212

5.1 กลยทุธเ์สริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายใุหม้ี 4 510,000 4 510,000 4 510,000 4 510,000 4 510,000 2,550,000

ความมั่นคง เขม้แขง็ สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
5.2 ส่งเสริมด้านศาสนาศิลปะวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิปญัญาท้องถิน่ 4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000 1,050,000

5.3 สนับสนุนการจดักจิกรรมในวนัส าคัญต่างๆ 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 1,750,000

12 1,070,000 12 1,070,000 12 1,070,000 12 1,070,000 12 1,070,000 5,350,000

151 2,706,080 145 2,667,966 145 2,729,037 145 2,788,514 145 2,913,939 671 13,805,536

รวม

รวม
รวมทัง้สิ้น

ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการบริหารกิจการทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมยา่งยัง่ยนื
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ยทุธศาสตร์ที ่1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที ่1.1 สง่เสริมและพัฒนาพฤตกิรรมเดก็เลก็

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการฟันสวย
ด้วยมือแม่

๑.เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้ฝึก
และมีความรู้เกี่ยวกบัสุข
นิสัยท่ีดี

เชญิทันตแพทยม์า
เป็นวิทยากรให้
ความรู้แม่และลง
มือปฏิบัติกบัลูก

     8,000       8,800       9,680    10,648     11,712 ๑.เด็กนักเรียนมีความรู้
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

สปสช./อบต.

2 กจิกรรมตรวจ
สุขภาพประจ าวัน

๑.เพือ่ทราบขอ้มูลสุขภาพ
เด็กนักเรียนเบือ้งต้น
๒.เพือ่การแนะน า ดูแลส่ง
ต่อการรักษาต่อเน่ือง

ครูตรวจร่างกาย
ให้เด็กตอนเช้า
และบันทึกผล

 - -  -  -  - ๑.ครูได้รู้ถงึสุขอนามัย
ของเด็กนักเรียนเบือ้งต้น
๒.เด็กนักเรียนได้รับ
การแนะน าดูแลและ
การรักษาต่อเนือ่ง

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

3 กจิกรรม
ประชาสัมพันธ์
อาหารเชา้มี
ประโยชน์

๑.เพือ่รณรงค์ให้ผู้ปกครอง
สนใจเกี่ยวกบัอาหารม้ือ
เช้าท่ีส าคัญต่อเด็กเล็ก
๒.เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารทีจ่ าเป็นต่อ
ร่างกาย

จดัท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครองทราบ

 -  -  -  -  - ๑.เด็กนักเรียน
รับประทานอาหารเชา้
กอ่นมาศพด.

 ๒.เด็กนักเรียนได้รับ
สาร อาหารทีจ่ าเป็นต่อ
ร่างกาย

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที ่1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที ่1.1 สง่เสริมและพัฒนาพฤตกิรรมเดก็เลก็

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการส่งเสริม
ปลูกจติส านึกการ
คัดแยกขยะ

๑.เพือ่ให้ความรู้กบัเด็กเล็ก
ในการคัดแยกขยะเบือ้งต้น
และทิง้ขยะได้ถกูต้อง

เด็กเล็กศพด.บ้าน
คลองบ่อ

 -  -  -  -  - ๑.ปริมาณขยะลดลง 
ศพด.สะอาดและสร้าง
นิสัยทีดี่แกเ่ด็ก ครูและ
บุคลากร

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

5 โครงการหนูจา๋รู้ไว้ 
เจา้จะปลอดภัยจาก
การจมน้ าอยา่ใกล้ 
อยา่เกบ็ อยา่กม้

1.เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกบั
การป้องกนัตนเองและ
สามารถตะโกนขอตวาม
ชว่ยเหลือได้

เด็กเล็กศพด.บ้าน
คลองบ่อ

 -  -  -  -  - 1.เด็กได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการป้องกนั
ตนเองและช่วยเหลือ
ผู้อื่นเบือ้งต้น

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.
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ยทุธศาสตร์ที ่1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที ่1.1 สง่เสริมและพัฒนาพฤตกิรรมเดก็เลก็

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

6 โครงการหนูน้อย
ฟันสวยยิ้มสดใสใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

1.เพือ่จดักจิกรรมส่งเสริม
ทันตสุขภาพแกเ่ด็กใน 
ศพด.ในระยะเร่ิมต้น
2.เพือ่ให้ความรู้และเกดิ
ทักษะในการดูแลเด็ก
เกี่ยวกบัการท าความ
สะอาดชอ่งปากและการให้
โภชนาการท่ีถกูต้องตามวัย
กบัผู้ปกครอง
3.เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมีทันต
สุขภาพและชอ่งปากท่ีดี 
ฟันไม่ผุ

จดักจิกรรม
ส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกบัทันต
สุขภาพให้กบัเด็ก
และผู้ปกครอง

 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 1.เด็กมีทันตสุขภาพ
ช่องปากทีดี่ ฟันไม่พุ

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.

7 โครงการส่งเสริม
ความปลอดภัยบน
ท้องถนน

1.เพือ่ปลูกฝังให้เด็กมีนิสัย
รักการสวมหมวกนิรภัย
2.เพือ่ปลูกฝังวินัยจราจร
ให้กบัเด็ก

จดักจิกรรม
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยทางท้อง
ถนน

1.เด็กได้รับการปลูกฝัง
วินัยจราจรและมีนิสัย
รักการสวมหมวกนิรภัย

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.
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ยทุธศาสตร์ที ่1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที ่1.1 สง่เสริมและพัฒนาพฤตกิรรมเดก็เลก็

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

8 โครงการหนูจา๋รู้ไว้
จงปลอดภัยจาก
การจมน้ า อยา่ใกล้ 
อยา่กม้ อยา่เกบ็

1.เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกบั
การป้องกนัและชว่ยเหลือ
เด็กเล็กจมน้ าอาย ุ2-5 ปี 
ได้

จดักจิกรรมให้
ความรู้แกค่รู เด็ก
และผู้ปกครองเด็ก
ในศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

1.ครู เด็กและ
ผู้ปกครองได้รับความรู้
และวิธีป้องกนัการ
จมน้ าในเด็ก

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.

9 โครงการส่งเสริม
ปลูกจติส านึกการ
คัดแยกขยะ

1.เพือ่ให้ความรู้เด็กในการ
คัดแยกขยะและทิง้ขยะให้
ถกูวิธี

จดักจิกรรมให้
ความรู้เด็กในการ
คัดแยกขยะกอ่น
ท้ิง

1.เด็กรู้จกัแยกขยะ
กอ่นท้ิง

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.
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ยทุธศาสตร์ที ่1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที ่1.1 สง่เสริมและพัฒนาพฤตกิรรมเดก็เลก็

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

10 โครงการจดักจิกรรม
เคล่ือนไหวและ
จงัหวะในเด็กปฐมวัย
-กจิกรรม
เคล่ือนไหวและ
จงัหวะ
-กจิกรรมหนูน้อยวัย
ใสออกก าลังกายทุก
วันฯลฯ

เพือ่ให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการ
ตามวัยท้ัง ๔ ด้าน

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

     1,000       1,000       1,000       1,000       1,000 เด็กมีพัฒนาการตามวัย
ท้ัง ๔ ด้าน

ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขนัแตก
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ยทุธศาสตร์ที ่1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที ่1.1 สง่เสริมและพัฒนาพฤตกิรรมเดก็เลก็

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

11 โครงการจดักจิกรรม
เสริมประสบการณ์
ในเด็กปฐมวัย
-กจิกรรมเสริม
ประสบการณ์
-กจิกรรมหนูจา๋หนู
ท าได้
-กจิกรรมอา่นนิทาน
ให้เพือ่นฟัง
ฯลฯ

เพือ่ให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการ
ตามวัยท้ัง ๔ ด้าน

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

     1,000       1,000       1,000       1,000       1,000 เด็กมีพัฒนาการตามวัย
ท้ัง ๔ ด้าน

ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขนัแตก

12 โครงการจดั
กจิกรรมสร้างสรรค์
ในเด็กปฐมวัย
-กจิกรรมสร้างสรรค์
-กจิกรรมผลิตส่ือ
สร้างสรรค์
ฯลฯ

เพือ่ให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการ
ตามวัยท้ัง ๔ ด้าน

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

     1,000       1,000       1,000       1,000       1,000 เด็กมีพัฒนาการตามวัย
ท้ัง ๔ ด้าน

ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขนัแตก

77



ยทุธศาสตร์ที ่1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที ่1.1 สง่เสริมและพัฒนาพฤตกิรรมเดก็เลก็

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

13 โครงการจดักจิกรรม
เสรีในเด็กปฐมวัย
-กจิกรรมเสรี
-กจิกรรมเล่นตาม
มุมบทบาทสมมุติ

เพือ่ให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการ
ตามวัยท้ัง ๔ ด้าน

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

     1,000       1,000       1,000       1,000       1,000 เด็กมีพัฒนาการตามวัย
ท้ัง ๔ ด้าน

ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขนัแตก

14 โครงการจดั
กจิกรรมกลางแจง้ใน
เด็กปฐมวัย
-กจิกรรมกลางแจง้
-กจิกรรมการปัน่
จกัรยานพร้อมสวม
หมวกนิรภัย

เพือ่ให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการ
ตามวัยท้ัง ๔ ด้าน

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

     1,000       1,000       1,000       1,000       1,000 เด็กมีพัฒนาการตามวัย
ท้ัง ๔ ด้าน

ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขนัแตก
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ยทุธศาสตร์ที ่1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที ่1.1 สง่เสริมและพัฒนาพฤตกิรรมเดก็เลก็

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

15 โครงการจดักจิกรรม
เกมการศึกษาใน
เด็กปฐมวัย
-กจิกรรมเกม
การศึกษา
ฯลฯ

เพือ่ให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการ
ตามวัยท้ัง ๔ ด้าน

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

     1,000       1,000       1,000       1,000       1,000 เด็กมีพัฒนาการตามวัย
ท้ัง ๔ ด้าน

ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขนัแตก

16 โครงการหนูจา๋รู้ไว้
จะปลอดภัยจาก
การจมน้ า อยา่ใกล้ 
อยา่เกบ็ อยา่กม้

เพือ่ให้ความรู้และ
ระมัดระวังในการอยู่ห่าง
จากแหล่งน้ าท่ีอนัตราย

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

 -    20,000     20,000    20,000     20,000 เด็กมีความปลอดภัย
จากแหล่งน้ า

ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขนัแตก

17 โครงการส่งเสริม
ความปลอดภัยบน
ท้องถนน

๑.เพือ่ปลูกฝังให้เด็กมีนิสัย
การสวมหมวกนิรภัย
๒.เพือ่ปลูกฝังวินัยจราจร
ให้กบัเด็กเล็ก

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

80,000   80,000   80,000    80,000   80,000    นักเรียนและผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือในการ
สวมหมวกนิรภัย

ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขนัแตก

18 โครงการวันไหว้ครู เพือ่ให้เด็กได้รู้จกัและเห็น
ความส าคัญของวันไหว้ครู

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

     1,000       1,000       1,000       1,000       1,000 เด็กเห็นความส าคัญใน
วันไหว้ครู

ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขนัแตก
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ยทุธศาสตร์ที ่1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที ่1.1 สง่เสริมและพัฒนาพฤตกิรรมเดก็เลก็

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

19 โครงการวันส าคัญ 1.เด็กได้ระลึกถงึวันส าคัญ
2.เด็กได้ปฏิบัติตนในวัน
ส าคัญได้ถกูต้อง

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

     1,000       1,000       1,000       1,000       1,000 เด็กระลึกถงึวันส าคัญ
และปฏิบัติติตนในวัน
ส าคัญได้ถกูต้อง

ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขนัแตก

รวม 19 โครงการ 96,000  116,800 117,680 118,648 119,712 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที ่1.2 การเตรียมความพร้อมทางพัฒนาการของเด็กเล็ก

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก
1) กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจออก
ก าลังกาย
2) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยด้วยหลัก 3อ (อาหาร ออก
ก าลังกาย อารมณ์)

3) กิจกรรมหนูน้อยปฐมวัยใส่ใจ
สุขภาพ
4) กิจกรรมบ้ายบายขวดนม ลูกอม
และขนมกรุบกรอบ
5) กิจกรรมหนูน้อยท าได้
6) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ปฐมวัย
7) กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษใน
เด็กเล็ก
8) กิจกรรมมุมหนังสือเพือ่น้องๆหนูๆ

1.เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย
2.เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์เด็กมีโอกาสช่ืนชม
และสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม
3.เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคม เรียนรู้ทางสังคม ด้วย
การเล่น การท างานร่วมกับ
ผู้อืน่
4.เพือ่ส่งเสริมด้านสติปัญญา 
ความคิดของเด็ก การรับรู้ 
การแสดงความรู้ผ่านส่ือ วัสดุ
และผลงาน

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
ให้เหมาะสมกับวัย
ของเด็กเล็ก

 -  -  -  -  - 1.เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการสมวัยครบท้ัง
 4 ด้าน ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา

ศพด.บ้านคลอง
บ่อ/อบต.

2 โครงการอาหารกลางวัน เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ
โภชนาการที่ดี

จัดท าอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าครบท้ัง 
๕ หมู่

  280,280   308,308   339,139   373,051   410,356 เด็กนักเรียนมีภาวะ
โภชนาการท่ีดีสมวัย

ศพด.บ้านคลอง
บ่อ/อบต.

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารสว่นต าบลบางขันแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจดัการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที ่1.2 การเตรียมความพร้อมทางพัฒนาการของเด็กเล็ก

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารสว่นต าบลบางขันแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจดัการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

3 โครงการวันไหว้ครู เพือ่สืบทอดประเพณีทาง
การศึกษาและให้นักเรียนได้
แสดงความเคารพ กตัญญูต่อ
ผู้มีพระคุณ

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ปีละ ๑ คร้ัง

 -  -  - - - เด็กนักเรียนได้
แสดงออกโดยการกราบ
ไหว้และระลึกถึงผู้มี
พระคุณ

ศพด.บ้านคลอง
บ่อ/อบต.

4 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญโ่ดย
ใช้เคร่ืองเล่นสนาม

เพือ่ให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อ
มัดใหญใ่ห้สมบูรณ์ แข็งแรง

จัดกิจกรรมกลางแจ้ง
โดยใช้เคร่ืองเล่นสนาม

 -  -  -  -  - ด็กได้รับการพัฒนา
กล้ามเนื้อให้แข็งแรง

ศพด.รร.วัดบางขัน
แตก/อบต.

5 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยท้ัง
 4 ด้าน

เพือ่ให้เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 
และมีความก้าวหน้าทาง
พัฒนาการตามวัย

จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ให้กับเด็กท้ัง    6 

กิจกรรมตามแผนการ
จัดประสบการณ์

 -  -  - -  - เด็กมีพัฒนาการท่ีดี
เหมาะสมตามวัยครบ    
 ท้ัง  4 ด้าน

ศพด.รร.วัดบางขัน
แตก/อบต.
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที ่1.2 การเตรียมความพร้อมทางพัฒนาการของเด็กเล็ก

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารสว่นต าบลบางขันแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจดัการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

6 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
ด้วยหลัก 3 อ (อาหาร    ออกก าลัง
กาย อารมณ์)

- กิจกรรมหนูน้อยปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ
- กิจกรรมบ้าย บาย ขวดนม ลูกอม
และขนมกรุบกรอบ
- กิจกรรมหนูน้อยท าได้

1.เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายให้แข็งแรง เก่ง ดี มี
ความสุข
2.เพือ่ให้เด็กรู้จักการรักษา
สุขภาพของตนเองให้
ปลอดภัยแข็งแรง
3.เพือ่ให้เด็กมีสุขภาพช่อง
ปากท่ีดี ฟันไม่ผุ ไม่ปวด
4.เพือ่ให้เด็กรู้จักช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจ าวันได้

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้
เหมาะสมกับวัยของ
เด็ก

 -  -  - - - เด็กมีพัฒนาการท่ีดี
เหมาะสมตามวัย

ศพด.รร.วัดบางขัน
แตก/อบต.

7 โครงการอาหารกลางวัน เพือ่ให้เด็กได้รับโภชนาการท่ี
มีอาหารกลางวันรับประทาน
ครบท 5 หมู่

จัดท าอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าครบท้ัง 
 5 หมู่

  150,920   166,012   182,613 200,874 280,961 เด็กได้รับโภชนาการท่ีดี
ร่างกายแข็งแรง

ศพด.รร.วัดบางขัน
แตก/อบต.

8 โครงการอาหารกลางวัน ๑.เพือ่ให้เด็กมีอาหารกลางวัน
รับประทานครบ ๕ หมู่
๒.เพือ่ให้เด็กได้รับโภชนาการ
ที่ดีร่างกายแข็งแรง

จ านวนเด็กท่ีมาเรียน
 ศพด.โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

    60,570     89,600     89,600     89,600     89,600 เด็กร่างกายแข็งแรงได้
รับประทานอาหารครบ 
๕ หมู่

ศพด.โรงเรียน
วัดศรีสุวรรณ

คงคาราม
/อบต.บางขันแตก
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที ่1.2 การเตรียมความพร้อมทางพัฒนาการของเด็กเล็ก

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารสว่นต าบลบางขันแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจดัการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

รวม 8 โครงการ 491,770  563,920  611,352  663,525  780,917  
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที ่1.3 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสดใส
 ใส่ใจฟันดี

๑.เพือ่จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
แก่เด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
๒.เพือ่ให้ความรู้และเกิดทักษะในการ
ดูแลเด็กเกีย่วกับการท าความสะอาด
ช่องปากและการให้โภชนาทีถู่กต้อง
ตามวยักับผู้ปกครอง
๓.เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมีทันตสุขภาพ
และช่องปากทีดี่ฟันไม่ผุ

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.
โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณคงคาราม

     5,000      5,000      5,000      5,000      5,000 เด็กมีสุขภาพอนามัยช่อง
ปากทีดี่ขึน้

ศพด.โรงเรียน
วดัศรีสุวรรณ

คงคาราม
/อบต.บางขันแตก /

สปสช.

2 โครงการส่งเสริมปลูกจิตส านึกใน
การคัดแยกขยะ

๑.เพือ่ให้ความรู้เด็กในการแยกขยะ
และทิง้ขยะได้ถูกต้อง

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.
โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณคงคาราม

 -      2,000      2,000      2,000      2,000 ปริมาณขยะลดลง ศพด.
สะอาดถูกสุขลักษณะ
สร้างนิสัยทีดี่ให้แก่
นักเรียนครูและบุคลากร

ศพด.โรงเรียน
วดัศรีสุวรรณ

คงคาราม
/อบต.บางขันแตก /

สปสช.
3 โครงการกิจกรรมกีฬา

พาเพลิน
๑.เพือ่ฝึกให้เด็กได้มีวนิัยในการออก
ก าลังกายเพือ่สุขภาพพลานามัยทีดี่

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.
โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณคงคาราม

 -    20,000    20,000    20,000    20,000 เด็กมีสุขภาพพลามัยที่
แข็งแรง

ศพด.โรงเรียน
วดัศรีสุวรรณ

คงคาราม
/อบต.บางขันแตก /

สปสช.

บทที ่๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที ่1.3 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการหนูน้อยปฐมวยัใส่ใจ
สุขภาพ
-กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าวนั
-กิจกรรมกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้องช่วยส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ฯลฯ

1.เพือ่ให้เด็กมีสุขภาพท่ีดี
2.เพือ่ให้ให้เด็กมีพัฒนาการตามวยั

จ านวนเด็กท่ีมา
เรียน ศพด.
โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณคงคาราม

 -      2,000      2,000      2,000      2,000 เด็กมีสุขภาพท่ีดีมีพัฒนา 
การสมส่วนตามวยั

ศพด.โรงเรียน
วดัศรีสุวรรณ

คงคาราม
/อบต.บางขันแตก /

สปสช.

รวม 4 โครงการ 5,000    29,000  29,000  29,000  29,000  
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ยทุธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที่ 1.4 พัฒนาการจัดท าแผนการจดัประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

1 กจิกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะโดยการฝึกใหเ้ด็กท า
ทา่ทางประกอบเพลงตาม
จินตนาการ

1.เพื่อใหเ้ด็กมสุีขภาพ
แข็งแรงสามารถเคล่ือนไหว
ร่างกายได้อย่าง  แคล่วคล่อง

เด็กได้รับการส่งเสริม
พฒันาการตามแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้

 -  - - -  - 1.เด็กได้เคล่ือนไหวส่วน
ต่างๆของร่างกาย สุขภาพ
แข็งแรง

ศพด.รร.วัดบางขันแตก/

อบต.

2 กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 
โดยการสนทนาโต้ตอบ 
ตอบค าถาม บอกเล่า
เร่ืองราวต่างๆท่ีเด็กได้พบ
เหน็ในชีวิตประจ าวัน
- กจิกรรมพฒันา
ภาษาองักฤษในเด็กเล็ก
- กจิกรรมมุมหนงัสือเพื่อ
หนูๆน้องๆ

1.เพื่อใหเ้ด็กได้ฝึกการใช้
ภาษาโดยการตอบค าถาม 
แสดงความคิดเหน็

เด็กได้รับการส่งเสริม
พฒันาการตามแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้

 -  -  -  -  - 1.เด็กได้สนทนาโต้ตอบกบั
ครูและเพื่อน
2.พฒันาทกัษะภาษา การ
พดู

ศพด.รร.วัดบางขันแตก/

อบต.

3 กจิกรรมเสรี โดยการใหเ้ด็ก
ได้ฝึกท ากจิกรรมต่างๆตาม
มมุเสริมประสบการณ์ตาม
ความสนใจของตนเอง

1.เพื่อใหเ้ด็กได้พฒันา
ความคิดและจินตนาการของ
เด็กควบคู่ไปกบัความ
รับผิดชอบ การรอคอยแบง่ปนั

เด็กได้รับการส่งเสริม
พฒันาการตามแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้

 -  -  - - - 1.เด็กได้ฝึกความคิดและ
จินตนาการในการเล่น การ
อดทนรอคอย การแกป้ญัหา

ศพด.รร.วัดบางขันแตก/

อบต.

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที่ 1.4 พัฒนาการจัดท าแผนการจดัประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 กจิกรรมกลางแจ้ง โดยการ
ฝึกใหเ้ด็กใหเ้รียนรู้
ประสบการณ์ผ่านเล่นเช่น 
การเล่นเคร่ืองเล่นสนามและ
 การเล่นเกมต่างๆ
- กจิกรรมกฬีาพาเพลิน
- กจิกรรมหนูนอ้ยวัยใสใส่
ใจออกก าลังกาย

1.เพื่อใหเ้ด็กได้รู้จักรักษา
ความปลอดภยัของตนเอง
และผู้อื่น

เด็กได้รับการส่งเสริม
พฒันาการตามแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้

 -  -  -  -  - 1.เด็กได้รับการพฒันา
กล้ามเน้ือมัดใหญ่ ใหแ้ข็งแรง
แคล่วคล่อง

ศพด.รร.วัดบางขันแตก/

อบต.

5 กจิกรรมเกมการศึกษาโดย  
  การฝึกใหเ้ด็กได้ใช้ความคิด
 สติปญัญา การแกป้ญัหาใน
การการเล่นเกมและการรับ
ฟงัความคิดเหน็ของผู้อื่น

1.เพื่อใหเ้ด็กได้ฝึกการใช้
ความคิด สติปญัญา ในการ
แกป้ญัหา

เด็กได้รับการส่งเสริม
พฒันาการตามแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้

 -  -  - -  - 1.เด็กได้ใช้ความคิด 
สติปญัญาในการแกป้ญัหา

ศพด.รร.วัดบางขันแตก/

อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที่ 1.4 พัฒนาการจัดท าแผนการจดัประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

6 กจิกรรมสร้างสรรค์  ใหเ้ด็ก
ได้พฒันากล้ามเนื้อมดัเล็ก
ผ่านกจิกรรมต่างๆ  เช่น 
วาดภาพระบายสี  ปั้นดิน
น้ ามนั  เปา่สีฯ ควบคู่ไปกบั
การใช้ความคิดและ
จินตนาการ
- กจิกรรมสร้างสรรค์เด็ก
ปฐมวัย
- กจิกรรมส่ือสร้างสรรค์ใน 
ศพด.

1. เพื่อใหเ้ด็กได้พฒันา
กล้ามเนื้อ มัดเล็กใหใ้ช้ได้
อย่างประสานสัมพนัธ์กนั

เด็กได้รับการส่งเสริม
พฒันาการตามแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้

 -  -  - - - 1. เด็กได้รับการพฒันา
กล้ามเน้ือมัดเล็กใหแ้ข็งแรง 
ได้ใช้ความคิดและ
จินตนาการ

ศพด.รร.วัดบางขันแตก/

อบต.

7 กจิกรรมคุ๊กกิ้ง 1. เพื่อใหเ้ด็กได้ลงมือ
ท าอาหารอย่างง่ายๆ ด้วย
ตนเอง 
2. เพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้การ
สัมผัส ชิมรสชาติของอาหาร

จัดกจิกรรมท าอาหารตาม
หนว่ยการจัดประสบการณ์
 เช่น หนว่ยผักผลไม ้      
หนว่ยข้าวดีมปีระโยชน์

 -  -  - - - 1. เด็กได้ประสบการณ์ตรง
 จากการลงมอืท ากจิกรรม
2. เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5

ศพด.รร.วัดบางขันแตก/

อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธ์ที่ 1.4 พัฒนาการจัดท าแผนการจดัประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

8 กจิกรรมฉีกปะ กระดาษ
เหลือใช้

1. เพื่อใหเ้ด็กได้รู้จักคุณค่า
ของส่ิงของเหลือใช้
2. เพื่อใหเ้ด็กเกดิความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ

น ากระดาษเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงาน

 -  -  -  -  - 1. เด็กรู้จักคุณค่าส่ิงของ
เหลือใช้

ศพด.รร.วัดบางขันแตก/

อบต.

รวม 8 โครงการ -        -        - -        -        
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที ่1.5 การพัฒนาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

1 จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวยั
 พ.ศ.๒๕๔๖ และเพิม่เติม
หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวยั
 พ.ศ.๒๕๖๐

๑.เพือ่สอนตาม
หลักสูตรทีก่ าหนด

จ านวนเด็กทีม่าเรียน ศพด.

โรงเรียนวดัศรีสุวรรณคง
คาราม

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 เด็กได้เรียนตาม
หลักสูตรท่ีก าหนด

ศพด.รร.วดัศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขันแตก

2 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
( สมศ. )

๑.เพือ่สอนตาม
หลักสูตรทีก่ าหนด

จ านวนเด็กทีม่าเรียน ศพด.

โรงเรียนวดัศรีสุวรรณคง
คาราม

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 เด็กได้เรียนตาม
หลักสูตรท่ีก าหนด

ศพด.รร.วดัศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขันแตก

รวม 2 โครงการ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      

บทที ่๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 1.6 พัฒนาบริหารจัดการภายในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน

๑.เพื่ออ านวยความ
สะดวกในเด็กที่มาเรียนที่
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคง
คาราม

ห้องเรียนได้รับ
การปรับปรุง

   260,000      10,000      10,000      10,000      10,000 เด็กท่ีมาเรียน
มีความสะดวกสบาย

ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณคงคาราม/
อบต.บางขนัแตก

รวม 1 โครงการ 260,000   10,000     10,000     10,000     10,000     

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยทุธ์ที ่2.1 ส่งเสริมและพัฒนาสวสัดกิารของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพครู

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึน้

ครูและผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
เล็กจ านวน ๔ คนได้รับ
การอบรมพัฒนาตนเอง
ปีละ๑ คร้ัง

 -  - - -  - ๑.ครูศูนยฯ์ได้พัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

2 จดัสรรอตัราก าลัง ๑.เพื่อได้อตัราก าลังที่
เพียงพอกบัเด็กเล็ก
๒.เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
จ านวน  ๑ คน

 -  -  -  -  - ๑.ได้อตัราครูท่ี
เพียงพอกบัเด็กเล็ก     
       

๒.มีความกา้วหน้าและ
มัน่คงในอาชีพ

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

3 ค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้
ครูมีประสิทธิภาพมากขึน้

เดินทางไปราชการเพื่อ
เขา้รับการอบรมปีละ 
๑ คร้ัง

 -  -  - - - ๑.ครูศูนยฯ์ได้รับการ
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยทุธ์ที ่2.1 ส่งเสริมและพัฒนาสวสัดกิารของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 ค่าใช้จา่ยในการ
ตรวจสุขภาพครู
ประจ าปี

๑.เพื่อให้ครูสุขภาพ
ร่างกายที่พร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานกบัเด็กเล็ก     
             

๒.เพื่อให้ทราบเกีย่วกบั
สุขภาพของตนเองและ
การดูแลรักษาอยา่ง
ต่อเนือ่ง

ครูและผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
เล็กจ านวน ๔ คนได้รับ
การตรวจสุขภาพปีละ ๑
 คร้ัง

 -  -  -  -  - ๑.ครูศูนยฯ์มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีดีสามารถ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
๒.ครูได้ทราบเกีย่วกบั
สุขภาพของตนเอง
อยา่งละเอยีดพร้อมกบั
ค าแนะน าในการดูแล
รักษาจากแพทย์
ผู้เช่ียวชาญ

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

5 กจิกรรมตรวจ
สุขภาพประจ าปี
ของบุคลากรครู
และพนักงานจา้ง
ตามภารกจิ

1. ครูและพนักงานจา้ง
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ร่างกาย ปีละ 1 คร้ัง

ได้รับการตรวจสุขภาพ
ร่างกาย ปีละ 1 คร้ัง

 -  -  - -  - 1.ครูและพนักจา้งมี
สุขภาพท่ีดี

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.
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ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยทุธ์ที ่2.1 ส่งเสริมและพัฒนาสวสัดกิารของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคง
คาราม

     4,000      6,000      6,000 6,000 6,000 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติติงาน

ศพด.รร.วัดศรีสุวรรณ
คงคาราม/อบต.บาง

ขนัแตก

7 ค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคง
คารามเดินทางไปราชการ
เพื่อเขา้รับการอบรม

     4,000      6,000      6,000 6,000 6000 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ศพด.รร.วัดศรีสุวรรณ
คงคาราม/อบต.บาง

ขนัแตก

รวม 7 โครงการ 8,000    12,000  12,000  12,000  12,000  
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที ่2.2 ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าของครู

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู

๑.เพือ่การปฏิบัติตนของครูให้เป็น
แบบอยา่งท่ีดีกับเด็กเล็ก           
๒.เพือ่ให้เกิดจิตส านึกในความเป็น
ครูอยูเ่สมอ

ครูและผู้ช่วยครูดูแล
เด็กเล็กจ านวน ๔ คน
ได้รับการพัฒนา
ตนเองปีละ
๑ คร้ัง

 -  - - -  - ๑.ครูมีความประพฤติท่ีเป็น
แบบอยา่งทีดี่ให้กับเด็กเล็ก   
๒.ครูมีจิตส านึกในหน้าท่ีของ
ตนเองอยูเ่สมอ

ศพด.บ้านคลองบ่อ/
อบต.

2 การอบรม/การสัมมนา/
การศึกษาดูงาน

เพือ่เพิม่ศักยภาพ ความรู้
ความสามารถในการท างานของ
บุคลากร เจ้าหน้าทีแ่ละ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรม

  300,000   300,000   300,000   300,000   300,000 บุคลากร เจ้าหน้าท่ีและ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มี
ประสิทธภิาพเพิม่มากขึน้ 
สามารถพัฒนาท้องถิน่ให้
เจริญก้าวหน้า

กองการศึกษา

รวม 2 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

บทที ่๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรูค้วามสามารถในการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
2.เพื่อพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพ

ครูและผู้ช่วยครูดูแล
เด็กเล็ก จ านวน 2 คน

 -  - - -  - ๑.ครูและผู้ช่วยครูดูแล
เด็กสามารถปฏิบัติงาน
สอนได้อยา่งมีศักยภาพ

ศพด.รร.วัดบางขนัแตก/

อบต.

2 โครงการพัฒนา
เสริมสร้างให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

1.เพื่อเพิ่มทักษะและ
ความรู้แกบุ่คลากร
2.เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม และจริยธรรม
แกบุ่คลากร

ครูและผู้ช่วยครูดูแล
เด็กเล็ก จ านวน 2 คน

 -  -  -  -  - ๑.ครูและผู้ช่วยครูดูแล
เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณ

ศพด.รร.วัดบางขนัแตก/

อบต.

3 จดัสรรอัตราต าแหน่งครู 1.เพื่อสรรหาบุคลากร
ต าแหน่งครู

ได้ครูบรรจ ุ1 คน  -  -  - - - ๑.จ านวนนักเรียนและครู
มีอัตราส่วนที่เหมาะสม

ศพด.รร.วัดบางขนัแตก/

อบต.

4 ค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้

เดินทางไปราชการ
เพื่อเขา้รับการอบรม

 -  -  -  -  - ๑.ครูได้รับการพัฒนาให้
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ศพด.รร.วัดบางขนัแตก/

อบต.

5 โครงการจดัเตรียม
บุคลากร

๑.เพื่อสรรหาบุคลากร
ต าแหน่งครู

ได้เขา้รับการบรรจ ุ๑
 คน

 200,000  200,000  200,000 200,000  200,000 จ านวนนักเรียนและครูมี
อัตราส่วนที่เหมาะสม

อบต.บางขนัแตก

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรูค้วามสามารถในการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

รวม 5 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
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ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การมีส่วนรว่มทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.1 เสรมิสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างคร ูผู้ปกครอง ศพด. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กกับชุมชน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

1 กจิกรรมประชุม
ผู้ปกครองกอ่นเปิดภาค
เรียน

๑.เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึง
ระเบียบ ข้อตกลงของทางศพด.

บ้านคลองบ่อ
๒.เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั

จดัการประชุมผู้ปกครองเด็ก
เล็กที่เข้ามาเรียนที่ศพด.

 -  - - -  - ๑.ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนได้ทราบถึง
ระเบียบ ข้อตกลงของ
ทางศพด.บ้านคลองบ่อ
๒.ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อตกลง
ไปในทิศทางเดียวกนั

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

2 กจิกรรมเยี่ยมบ้านสาน
สัมพันธอ์ันดีระหวา่ง
บ้าน ศพด. ชุมชน

๑.เพื่อเป็นการประสานสัมพันธ ์
อันดีต่อกนัระหวา่งบ้าน ศพด.

ชุมชน

ครูออกเยี่ยมเยยีนถึงบ้าน
เด็กนักเรียนดูสภาพความ
เป็นอยู่การอบรมเล้ียงดูฯลฯ
และบันทึกเด็กนักเรียน
ศพด.บ้านคลองบ่อ

 -  -  -  -  - ๑.ครูได้รู้ถึงสุขอนามัย
ของเด็กนักเรียนเบื้องต้น
๒.เด็กนักเรียนได้รับการ
แนะน า ดูแลและการ
รักษาต่อเนื่อง

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

3 โครงการปฐมวยั ใส่ใจ
โรงเรียนและชุมชน

1.เพื่อให้เด็กเกดิความรัก
โรงเรียน(ศพด.)และชุมชนของ
ตนเอง

เด็กศพด.บ้านคลองบ่อ
ปฏิบัติจนตามกฎ ระเบียบ 
ข้อตกลงของศพด.และชุมชน

 -  -  - - - 1.เด็กสามารถปฏิบัติ
ตนตามกฎ ระเบียบ 
ข้อตกลงของศพด.และ
ชุมชนได้

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การมีส่วนรว่มทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.1 เสรมิสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างคร ูผู้ปกครอง ศพด. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กกับชุมชน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการประชุม
ผู้ปกครอง

1.เพื่อช้ีแจงให้ผู้ปกครองได้
ทราบถึงระเบียบข้อตกลงของ 
ศพด.

2.เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าในการ
เรียนการสอนของ ศพด.

3.ชี้แจงกฎ ระเบียบของศพด.

การรับเด็กเข้าเรียนและการยา้ย
เด็กออก

เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก

 -  -  -  -  - 1. ผู้ปกครองได้ทราบ
ถึงระเบียบข้อตกลง
และการจดัการเรียน
การสอนของ ศพด.

ศพด.รร.วดับางขัน
แตก/อบต.

5 โครงการเยี่ยมบ้าน
ประสานสัมพันธ์

1.เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งผู้ปกครองและ ศพด.

2.เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง
แกไ้ขพัฒนาและส่งเสริมเด็ก ให้
เป็นไปในทิศทางท่ีดี

เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขันแตก

 -  -  - -  - 1.เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการท่ีดีและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั

ศพด.รร.วดับางขัน
แตก/อบต.

6 โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธก์บัชุมชน

1.เพื่อประชาสัมพันธแ์จง้ข้อมูล
ข่าวสารของ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ให้ชุมชนทราบ

จดัท าข่าวสารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้กบัชุมชน

 -  -  - - - 1. ชุมชนได้รับข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.
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ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การมีส่วนรว่มทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.1 เสรมิสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างคร ูผู้ปกครอง ศพด. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กกับชุมชน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

7 โครงการประชุม
ผู้ปกครอง

๑.เพื่อช้ีแจงให้ผู้ปกครองทราบ
ถึงระเบียบข้อตกลงของศพด.

โรงเรียนวดัศรีสุวรรณคงคาราม
๒.เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจการ
เรียนการสอนของศพด.โรงเรียน
วดัศรีสุวรรณคงคาราม

ผู้ปกครองของจ านวนเด็ก
ที่มาเรียน ศพด.โรงเรียนวดั
ศรีสุวรรณคงคาราม

     1,000      1,000      1,000 1,000      1,000 ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดี

ศพด.รร.วดัศรีสุวรรณ
คงคาราม/อบต.บาง

ขันแตก

8 โครงการ
วนัแม่แห่งชาติ

๑.เพื่อให้เด็กได้รู้จกัความ 
ส าคัญของวนัแม่แห่งชาติ
๒.เพื่อให้เด็กได้แสดงความ
กตัญญูต่อแม่และระลึกถึง
พระคุณแม่

จ านวนเด็กท่ีมาเรียน ศพด.

โรงเรียนวดัศรีสุวรรณคงคา
ราม

     1,000      1,000      1,000      1,000      1,000 เด็กมีความกตัญญูและ
ระลึกถึงพระคุณของแม่

ศพด.รร.วดัศรีสุวรรณ
คงคาราม/อบต.บาง

ขันแตก

รวม 8 โครงการ 2,000    2,000    2,000    2,000    2,000    
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับเด็กเล็กและท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

1 กจิกรรมร้องเต้น เล่นเรียนรู้ ๑.เพื่อเด็กนักเรียนได้
เรียนรู้อยา่งมีความสุข

จดักจิกรรมการเรียนรู้
ผ่านการเล่นเด็ก
นักเรียนศพด. บ้าน
คลองบ่อ

 -  - - -  - ๑.เด็กนักเรียนให้ความสนใจ
มากขึน้ 
๒.เด็กนักเรียนมีความสุขกบั
การเรียนรู้

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

2 โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
–วันมาฆบูชา
-วันวิสาขบูชา 
–วันอาสาหบูชา 
–วันเขา้พรรษา 
–วันออกพรรษา 
      ฯลฯ

1.เพื่อให้เด็กได้รู้จกัวัน
ส าคัญทางศาสนาของไทย
2.เด็กได้ร่วมกจิกรรมทาง
ศาสนาในการปลูกฝังการ
สืบสานทางวัฒนธรรม

จดับอร์ดนิเทศ,

จดักจิกรรมตามวัน
ส าคัญทางศาสนา

 -  -  -  -  - 1.เด็กได้รู้จกั พูด เล่า ถงึวัน
ส าคัญทางศาสนาของไทย
2.เด็กได้ร่วมกจิกรรมทาง
ศาสนาได้รับการปลูกฝังการ
สืบสานทางวัฒนธรรม

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับเด็กเล็กและท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

3 โครงการวันส าคัญของชาติ
-วันพระราชสมภพ ร.10

-วันพระราชสมภพสมเด็จพระ
ราชินีฯ
-วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ
-วันพระราชสมภพสมเด็จพระ
นางเจา้สิริกต์ิิฯ
-วันปิยมหาราชฯลฯ

๑.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
รู้จกัส านึกในมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  
๒.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
รู้จกัวันส าคัญของชาติ

จดับอร์ดนิเทศเกีย่วกบั
พระราชกรณียกจิ

 -  -  - - - ๑.เด็กนักเรียนได้รู้จกัส านึกใน
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระปรมินทรมหา ภูมิพลอ
ดุลยเดช๒.เด็กนักเรียนได้รู้จกั
วันส าคัญของชาติ

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

4 โครงการวันส าคัญอื่นๆ
-วันเด็กแห่งชาติ
-วันครู ฯลฯ

๑.เพื่อให้เด็กได้รับการ
ปลูกฝังการปฏิบัติตนในวัน
ส าคัญ
๒.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้
ถงึวันส าคัญต่างๆของไทย

จดับอร์ดนิเทศ,
จดักจิกรรมต่างๆตาม
วันส าคัญ

 -  -  -  -  - 1.เด็กได้รู้จกั พูด เล่าถงึ
วันส าคัญต่างๆท่ีจดั
2.เด็กได้ร่วมกจิกรรม

ศพด.บ้านคลองบ่อ/
อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับเด็กเล็กและท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

5 กจิกรรมท าอาหาร(cooking) ๑.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
ทดลองท าอาหารอยา่ง
ง่ายๆ ด้วยตนเอง  
๒.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้รสชาติของอาหาร

จดักจิกรรมท า  อาหาร
ตามหน่วยเช่น หน่วย
ผักและผลไม้หน่วยขา้ว
หน่วยสัมผัสทั้งห้า

 -  -  - -  - 1.เด็กได้รู้จกัการท าอาหาร
และอุปกรณ์เคร่ืองครัว
2.เด็กได้ร่วมกจิกรรม

ศพด.บ้านคลองบ่อ/
อบต.

6 กจิกรรมปลูกผักกนิได้ ๑.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
ทดลองปลูกผัก
๒.เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
นักเรียนได้ช่วยกนัดูแล
ต้นไม้
๓.เพื่อให้เด็กนักเรียน
สังเกตการเจริญเติบโต
ตามล าดับ
๔.เพื่อให้เด็กได้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

จดักจิกรรมให้เด็ก
นักเรียนทดลอง  ปลูก
ผัก ดูแลรดน้ าและ น า
ผักมาปรุงอาหารให้เด็ก
ได้รับประทาน

 -  -  - - - ๑.เด็กนักเรียนได้รู้วิธีปลูกผัก
อยา่งง่าย
๒.เด็กนักเรียนเกดิความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ต้องดูแล
ต้นไม้ของตนเอง
๓.เด็กนักเรียนได้ฝึกการสังเกต
การเจริญเติบโตของต้นผักที่
ตนเองปลูก
๔.สามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับเด็กเล็กและท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

7 กจิกรรมฉกี ปะ                  
  กระดาษนิตยสารเหลือใช้

๑.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
รู้จกัคุณค่าของกระดาษ
เหลือใช้
๒.เพื่อให้เด็กนักเรียนเกดิ
ความคิดสร้างสรรค์งาน

น ากระดาษเหลือใช้มา
ประดิษฐ์เป็นงานศิลปะ

 -  -  - -  - ๑.เด็กนักเรียนได้รู้จกัคุณค่า
ของกระดาษเหลือใช้
๒.เด็กนักเรียนเกดิความคิด
สร้างสรรค์งาน

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

8 กจิกรรมประดิษฐ์ส่ิงของจาก
วัสดุเหลือใช้

๑.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
รู้จกัคุณค่าของวัสดุเหลือใช้
๒.เพื่อให้เด็กนักเรียนเกดิ
ความคิดสร้างสรรค์งาน

น าวัสดุเหลือมาประดิษฐ์
เป็นของใช้ของเล่นของ
ตกแต่ง การ์ด ตาม
จนิตนาการ

 -  -  - -  - ๑.เด็กนักเรียนได้รู้จกัคุณค่า
ของวัสดุเหลือใช้
๒.เด็กนักเรียนเกดิความคิด
สร้างสรรค์งาน

ศพดบ้านคลองบ่อ./

อบต.

9 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน

๑.เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
นักเรียนมีนิสัยการสวม
หมวกนิรภัย
๒.เพื่อปลูกฝังวินัยจราจร
เบื้องต้นให้กบัเด็กนักเรียน

จดักจิกรรมให้เด็กสวม
หมวกกนัน๊อคมาศพด.

และขีจ่กัรยานตาม
เคร่ืองหมายจราจร

 -  -  - - - ๑.เด็กนักเรียนมีนิสัยที่ดีในการ
สวมหมวกนิรภัยในการ
เดินทางด้วยรถจกัรยานยนต์
๒.เด็กนักเรียนรู้จกัสัญลักษณ์
ทางจราจรเบื้องต้น

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

10 โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ๑.เพื่อพาเด็กได้ไปพบเห็น
เรียนรู้เกีย่วกบัท้องถิน่ของ
ตนเอง

เด็กเล็กศพด. บ้าน
คลองบ่อ

 -  -  - - - ๑.เด็กได้สัมผัสท้องถิน่ของ
ตนเองใกล้ชิด

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับเด็กเล็กและท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

11 โครงการกฬีาพาเพลิน ๑.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กเล็กให้แขง็แรง
2.เด็กรู้จกักฎ กติกา 
มารยาทในการแขง่ขนักฬีา
3.สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศพด.ในต าบล

เด็กเล็กศพด. บ้าน
คลองบ่อ

 -  -  - - - ๑.เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
2.รู้จกักฎ กติกา มารยาทใน
การเล่นกฬีา
3.เช่ือมความสัมพันธ์กนั
ระหว่างศพด.

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

12 โครงการธรรมะในใจเด็กศพด. 1.เพื่อปลูกฝังการมี
คุณธรรม จริยธรรมให้กบั
เด็ก
2.เพื่อให้เด็กปฏิบัติตน
ตามหลักพุทธศาสนา

เด็กเล็กศพด.

บ้านคลองบ่อ
 -  -  - - - 1.ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่

เด็กปฐมวัย
2.เด็กได้ท ากจิกรรมตามหลัก
พุธศาสนิกชน

ศพดบ้านคลองบ่อ./

อบต.

13 โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์

1.เพื่อให้เด็กได้ร่วมกนั
สร้างผลงานของตนเอง
2.เพื่อให้เกดิผลงานของ
ห้องเรียน

เด็กเล็กศพด. บ้าน
คลองบ่อ

 -  -  - - - 1.เด็กได้ร่วมมือกนัประดิษฐ์
ผลงานของตนเอง
2.เกดิผลงานของห้องเรียน

ศพดบ้านคลองบ่อ./

อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับเด็กเล็กและท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

14 โครงการศิลปะสร้างสรรค์
ปฐมวัย

1.เพื่อให้เด็กได้พัฒนา
กล้ามเนื้อมือประสาน
สัมพันธ์กบัตา
2.เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ตามจนิตนาการ

เด็กเล็กศพด. บ้าน
คลองบ่อ

 -  -  - - - 1.เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือ
ให้ประสานสัมพันธ์กบัตา
2.เด็กได้รับการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ตาม
จนิตนาการ

ศพดบ้านคลองบ่อ./

อบต.

15 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ในเด็กปฐมวัย

1.เพื่อให้เด็กได้ฝึกพูดออก
เสียงค าในภาษาอังกฤษ
อยา่งง่าย

เด็กเล็กศพด. บ้าน
คลองบ่อ

 -  -  - - - ๑.เด็กได้ฝึกพูดออกเสียงค าใน
ภาษาอังกฤษอยา่งง่าย

ศพด.บ้านคลองบ่อ/ 

อบต.

16 กจิกรรมวันส าคัญทางศาสนา
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันเขา้พรรษา
- วันออกพรรษา
- วันคริสต์มาส
ฯลฯ

1.เพื่อให้เด็กรู้จกัการ
ปฏิบัติตนในวันส าคัญทาง
ศาสนาได้ถกูวิธี
2.เพื่อให้เด็กได้รู้จกั
ประเพณีไทย
3.เพื่อให้เด็กมีที่ยดึหน่วย
จติใจในอนาคต
4.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กบัเด็ก

จดับอร์ดนิเทศในวัน
ส าคัญทางศาสนา

 -  -  - - - 1. เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการท าบุญตักบาตร
2. เด็กได้เรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
3.เด็กได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับเด็กเล็กและท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

17 วันส าคัญชองชาติ
- วันเฉลิมพระชนม์พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ
ยวรางกรู
- วันเฉลิมพระชนม์พรรษา
สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ฯลฯ

1. เพื่อปลูกฝ่ังให้เด็กส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลย
เดช
และพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ์
 บดินทรเทพยวรางกรู

จดับอร์ดนิเทศเกีย่วกบั
พระราชประวัติและ
พระราชกรณียกจิและ
จดักจิกรรมให้เด็กได้
ระลึกถงึพระคุณแม่และ
ได้ถวายพระพรพระนาง
เจา้สิริกต์ิิพระบรม 
ราชินีนาถ   
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

 -  -  - - - 1.เด็กได้รู้จกัส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
2.เด็กได้รู้จกัส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
มหาวชิรา      ลงกรณ์บดินทร
เทพย วรางกรู
3. เด็กได้รู้ถงึความส าคัญของ
วันแม่และแสดงความกตัญญู
และระลึกถงึพระคุณแม่
4.เด็กได้รู้จกัวันส าคัญของชาติ

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับเด็กเล็กและท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

18 วันส าคัญของท้องถิน่
- วันลอยกระทง
- วันสงกรานต์
ฯลฯ

1.เพื่อปลูกฝังจติส านึก
และการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมที่สืบทอด
กนัมา
2. เพื่อให้เด็กได้รู้ถงึการ
ปฏิบัติตนในประเพณี
ต่างๆที่สืบทอดกนัมา

1.เด็กและผู้ปกครองได้
ร่วมกนัประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติ
2.เด็กและผู้ปกครองได้
ร่วมกนัท ากจิกรรม

 -  -  - - - 1.เด็กได้เรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่
สืบทอดกนัมา
2.เด็กได้รู้จกัการปฏิบัติตนใน
ประเพณีส าคัญ

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับเด็กเล็กและท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

19 วันส าคัญอื่นๆ
- วันไหว้ครู
- วันเด็กแห่งชาติ
- วันครู
- วันส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่
ฯลฯ

1.เพื่อให้เด็กได้สืบทอด
ประเพณีทางการศึกษาและ
ได้แสดงความเคารพ
กตัญญูต่อครู อาจารย์
2. เพื่อให้เด็กได้มีความ
กล้าแสดงออกและได้ท า
กจิกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ
3.เพื่อให้เด็กมีความกล้า
แสดงออกและได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
ท ากจิกรรมบนเวที

จดักจิกรรมไหว้ครู ปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง

 -  -  - - - 1.เด็กได้แสดงออกโดยการ
กราบไหว้ แสดงความเคารพ
กตัญญูระลึกถงึพระคุณครู
อาจารย์
2. เด็กได้รับความสนุกสนาน
และได้รับประสบการณ์ตรง
จากการท ากจิกรรม

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
กลยทุธท์ี่ 3.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับเด็กเล็กและท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

20 โครงการธรรมะวัยใสในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิที่ดี
2.เพื่อให้เป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
เด็ก    
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
เบญจศีล เบญจธรรม
4.เพื่อให้เด็กน าไปปฏิบัติ
ในตนในชีวิตประจ าวัน

เด็กใน ศพด. ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อเป็น
พื้นฐานในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
เหมาะสมตามวัย

 -  - - - 1.เด็กได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตามวัย

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.

รวม 20 โครงการ -      -      -      -      -      

114



ยทุธศาสตร์ที ่4 การจดัหา พัฒนาปจัจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที ่4.1 จดัเตรียมปรับปรุงอาคารสถานทีใ่หม้คีวามเพียงพอ สะอาด ปลอดภยักับเดก็เลก็

เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 ซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารศูนย์ฯ

๑.เพื่อป้องกนัน้้าฝนไหลหยด
 สาดเปียกพื้นอาจเกดิ
อุบัติเหตุล่ืนล้มได้๒.เพื่อ
ซ่อมแซมปรับปรุงส่วนต่างๆ
ของอาคาร

อาคารศพด.บ้าน
คลองบ่อ

 -  - - -  - ๑.สามารถป้องกนัอบุัติเหตุ
ล่ืนล้มของเด็กนักเรียนและ
ครูได้
๒.อาคารพร้อมใช้งาน
เหมาะสมกบัเด็กเล็ก

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

2 ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ
อปุกรณ์ท่ีเหมาะสม
เพียงพอกบัวัยและ
รูปร่างของเด็กเล็ก

1.เพือ่ใหเ้ด็กได้ใช้วัสดุอปุ
ปกรณ์ท่ีมขีนาดรูปร่าง
เหมาะสมกบัเด็กเล็ก
2.ใช้ลงมอืปฏบิัติในชีวิต
จริง

วัสดุอปุกรณ์ต่างๆ
ในหอ้งน้้าอา่งล้าง

 -  -  -  -  - ๑.เด็กได้ใช้วัสดุอปุปกรณ์ท่ี
มขีนาด รูปร่างเหมาะสมกบั
เด็กเล็ก
2.ใช้ลงมอืปฏบิัติในชีวิตจริง

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

3 ซ่อมแซมปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น

๑.เพือ่ซ่อมแซมสนามเด็ก
เล่น ท่ีช้ารุดเสียหาย
๒.เพือ่ความปลอดภยัของ
เด็กนักเรียนทีเ่กดิจากการ
ช้ารุด

หลังคากนัสาด 
อปุกรณ์สนาม

 -  -  - - - ๑.มสีนามเด็กเล่นท่ี
ปลอดภยัใหเ้ด็กได้ท้า
กจิกรรม

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

บทที ่๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที ่4 การจดัหา พัฒนาปจัจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที ่4.1 จดัเตรียมปรับปรุงอาคารสถานทีใ่หม้คีวามเพียงพอ สะอาด ปลอดภยักับเดก็เลก็

เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 ซ่อมแซมลูกกรงระเบียง
ทีเ่ป็นสนิมผุพัง

๑.เพือ่ป้องกนัอนัตรายกบั
เด็กนักเรียนอาจผลัดตก
หรือได้รับบาดเจ็บจากสนิม

ลูกกรงระเบียงของ
อาคารศูนย์

 -  -  -  -  - ๑.เด็กนักเรียนได้รับความ
ปลอดภยัมากขึ้น

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

5 จัดท าประตูทางเข้า-

ออกของหอ้งเรียนใหม้ี
ทางเข้าและทางออก
อย่างละ ๑ ทาง

๑.เพือ่สอดคล้องกบั
มาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก
 และสถานการณ์ฉุกเฉิน

ประตูหอ้งเรียน  -  -  - -  - ๑.มปีระตูทางเข้าและ
ประตูทางออกของหอ้งเรียน
เพือ่สอดคล้องกบัมาตรฐาน
ของศูนย์ เด็กเล็ก และ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.
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ยทุธศาสตร์ที ่4 การจดัหา พัฒนาปจัจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที ่4.1 จดัเตรียมปรับปรุงอาคารสถานทีใ่หม้คีวามเพียงพอ สะอาด ปลอดภยักับเดก็เลก็

เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

6 จัดท้าหลังคาคลุมสนาม
หน้าเสาธง

๑. เพือ่ใช้เป็นลาน
อเนกประสงค์ในการท้า
กจิกรรมต่างๆใหก้บัเด็ก
นักเรียน,ผู้ปกครองและ
ศพด.

๒.ป้องกนัความร้อนจาก
แสงแดด,น้้าฝนขณะทีเ่ด็ก
นักเรียนท้ากจิกรรมต่างๆ
ได้

บริเวณสนาม
กจิกรรมหน้า
อาคารศูนย์ฯ
ส้าหรับใช้จัด
กจิกรรมต่างๆ
(เป็นลาน
เอนกประสงค์) 

เช่น กจิกรรมวัน
แม ่วันประชุม
ผู้ปกครอง เป็น
ทางเดินระหว่าง
ร้ัวกบัอาคาร
ศูนย์ฯ  

 -  -  - - - ๑.เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียน,

ผู้ปกครองและศพด.มี
สถานท่ี ทีไ่มเ่ปียกฝนใน
การท้ากจิกรรม๒.ป้องกนั
การเจ็บป่วยกบัเด็ก
นักเรียนท่ีเกดิจากแสงแดด 
น้้าฝน

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

7 จัดท้าป้ายบอกช่ือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองบ่อ (ป้ายใหญ่)

๑.เพือ่ความถูกต้องในการ
เรียกใช้และการ
ประชาสัมพันธ์

ป้ายใหญห่น้า
ศพด.ขนาด 
2.5×1.5 ซม.

 -  -  - - - ๑.มปี้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีถูกต้องและตรงกบั
เอกสารประกาศใช้แล้ว

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.
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ยทุธศาสตร์ที ่4 การจดัหา พัฒนาปจัจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที ่4.1 จดัเตรียมปรับปรุงอาคารสถานทีใ่หม้คีวามเพียงพอ สะอาด ปลอดภยักับเดก็เลก็

เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

8 โครงการซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ของศพด.

โรงเรียนวัดบางขันแตก

1.เพือ่ใหค้รุภณัฑ์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน

เพือ่ใหอ้าคาร
เรียนมีความ
มั่นคงแข็งแรงอยู่
ในสภาพพร้อมใช้
งาน

 -  -  - - - 1.ครุภณัฑ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน

ศพด.รร.วัดบางขัน
แตก/อบต.

9 ก้าจัดปลวกโดยรอบ
อาคารเรียน

อาคารเรียนมคีวาม มั่นคง
 ปลอดภยั

เพือ่ความ
ปลอดภยัของเด็ก
ใน ศพด.

 -  -  - - - อาคารเรียนมคีวามมั่นคง
ปลอดภยัแข็งแรง

ศพด.รร.วัดบางขัน
แตก/อบต.

10 ก้าจัดลูกน้้ายุงลายทัง้
ภายในและภายนอก
หอ้งเรียน

เพือ่ใหไ้ด้ได้รับความ
ปลอดภยัจากพาหนะน้า
โรค

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียน
วัดบางขันแตก

 -  -  - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด
พาหนะน้าโรค

ศพด.รร.วัดบางขัน
แตก/อบต.

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอา่งล้างหน้า 
แปรงฟันทีช้่ารุด

เพือ่ปรับปรุงอา่งล้างหน้า
แปรงฟันใหอ้ยู่ในสภาพท่ี
ใช้งานได้และปลอดภยั
ส้าหรับเด็ก

ซ่อมแซมอา่งล้าง
หน้า
แปรงฟัน

 -  -  - - - นักเรียนมสุีขอนามยัทีดี่
สะอาด ปลอดภยั

ศพด.รร.วัดบางขัน
แตก/อบต.

120



ยทุธศาสตร์ที ่4 การจดัหา พัฒนาปจัจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที ่4.1 จดัเตรียมปรับปรุงอาคารสถานทีใ่หม้คีวามเพียงพอ สะอาด ปลอดภยักับเดก็เลก็

เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

12 โครงการซ่อมแซม
ทรัพย์สินของ ศพด.

โรงเรียนวัดบางขันแตก
ใหอ้ยู่สภาพพร้อมใช้งาน
 มคีวามปลอดภยั 
แข็งแรง มั่นคง
- ซ่อมแซมฝาผนัง
หอ้งเรียนทีโ่ดนปลวกกนิ
- ซ่อมหลังคาหอ้งเรียน
ร่ัว ฯลฯ

เพือ่ใหท้รัพย์สินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน

อาคารเรียนมี
ความแข็งแรง 
มั่นคง ปลอดภยั

 -  -  - - - อาคารเรียนมคีวามมั่นคง 
ปลอดภยั แข็งแรง

ศพด.รร.วัดบางขัน
แตก/อบต.
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ยทุธศาสตร์ที ่4 การจดัหา พัฒนาปจัจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที ่4.1 จดัเตรียมปรับปรุงอาคารสถานทีใ่หม้คีวามเพียงพอ สะอาด ปลอดภยักับเดก็เลก็

เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

13 โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค

1.เพือ่ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองเด็ก มีความรู้
และตระหนักถึง
ความส้าคัญของการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรคของเด็ก ใน
ศูนย์เด็กเล็ก
2.เพือ่ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในศูนย์เด็ก
เล็ก ใหป้ลอดภยัปลอดโรค

ครู ผู้ปกครองเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

 -  -  - - - 1.ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง
เด็ก มคีวามรู้ และตระหนัก
ถึงความส้าคัญของการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั
โรคของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก  
 2.เด็กมทัีกษะการดูแล
ตนเองทีจ่้าเป็นท่ีถูกต้อง 
3.ศูนย์เด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยั 
ปลอดโรค     
4.ลดอตัราป่วยโรคต่างๆ 
เช่น โรคหวัดไข้เลือดออก
และโรค มอื เท้า ปาก 

ศพด.รร.วัดบางขัน
แตก/อบต.
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ยทุธศาสตร์ที ่4 การจดัหา พัฒนาปจัจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที ่4.1 จดัเตรียมปรับปรุงอาคารสถานทีใ่หม้คีวามเพียงพอ สะอาด ปลอดภยักับเดก็เลก็

เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

14 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเพือ่เด็ก (หนู
น้อย 5 ส)

1.เพือ่สร้างบรรยากาศ
และส่ิงแวดล้อมใน
หอ้งเรียนใหดี้ขึ้น
2.เพือ่ใหเ้ด็กมส่ีวนร่วมใน
การรักษาความสะอาด
ของหอ้งเรียนใหเ้อื้อต่อ
การเรียนรู้
3.เพือ่ใหห้อ้งเรียนสะอาด
 และเป็นระเบียบเรียบร้อย

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียน
วัดบางขันแตก

 -         -    - - - 1.บรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมในหอ้งเรียน ดีขึ้น
2.เด็กได้มส่ีวนร่วมในรักษา
ความสะอาดของหอ้งเรียน
3.หอ้งเรียนสะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ศพด.รร.วัดบางขัน
แตก/อบต.

รวม 14 โครงการ - - -        -        -        
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ยทุธศาสตร์ที่ 4 การจดัหา พัฒนาปัจจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที่ 4.2 พัฒนาสภาพแวดลอ้มภายนอก/ใน ศพด.

เป้าหมาย ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
มีความร่มร่ืน
สวยงาม จูงใจ

๑.เพื่อเป็นส่ิงดึงดูด จงูใจให้กบั
ผู้ปกครองและเด็กเล็กที่มาเรียน
๒.เพื่อให้เด็กนักเรียนและครู
สามารถน ามาใชใ้นกจิกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆได้

บริเวณพื้นที่ภายใน
ศพด.บ้านคลองบ่อ

 -  - - -  - ๑.เป็นแรงจงูใจให้ผู้ปกครอง
และเด็กเล็กเลือกท่ีจะเขา้มา
เรียนที่ศพด.

๒.เด็กนักเรียนและครู
สามารถจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติได้เป็น
อยา่งดี

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

2 จดัหาบุคลากรใน
การดูแล ท าความ
สะอาดโดยรอบ
ศพด.ตัดหญา้ ตัด
แต่งต้นไม้สม่ าเสมอ

๑.เพื่อให้บรรยากาศที่ดีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ของเด็กนักเรียน
๒.เพื่อป้องกนัและดูแลสัตว์มีพิษ
ต่างๆที่มาท ารังอาศัยอยูท่ี่อาจเป็น
อนัตรายกบัเด็กเล็ก

บุคลากรดูแลต้นไม้ 
ตัดหญา้

 -  -  -  -  - ๑.ภมิูทัศน์โดยรอบได้รับการ
ดูแล สะอาด ร่มร่ืนสวยงาม 
สม่ าเสมอ
๒.สัตว์มีพิษที่เขา้มาอาศัย
ลดลง

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

3 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เพื่อ
หนูน้อย 5 ส.

1.เพื่อให้เด็กมีความสะดวกในการ
เรียนรู้กจิกรรม 5 ส.

2.เพื่อให้เด็กลงมือปฏบิัติตาม 
กจิกรรม 5 ส.

เด็กและครู ศพด.

บ้านคลองบ่อ
 -  -  - - - 1.เด็กมีความสะดวกในการ

เรียนรู้กจิกรรม 5 ส.

2.เด็กได้ลงมือปฏบิัติตาม 
กจิกรรมที่เรียนรู้

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที่ 4 การจดัหา พัฒนาปัจจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที่ 4.2 พัฒนาสภาพแวดลอ้มภายนอก/ใน ศพด.

เป้าหมาย ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 จดัท า ป้ายบอก
เขตศพด.จดุจอด
รถรับ-ส่งเด็ก
นักเรียน

๑.เพื่อความปลอดภยัและเป็น
ระเบียบของรถที่มารับ-ส่งเด็ก
นักเรียน

ป้ายบอกเขตศพด.

จดุจอดรถรับ-ส่งเด็ก
นักเรียน

 -  -  -  -  - ผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง
นักเรียนมีความปลอดภยัและ
จอดรถได้ถกูต้องเป็นระเบียบ

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

5 จดัท าที่พักส าหรับ
ผู้ปกครอง  รอรับ-

ส่ง เด็กนักเรียน

เพื่อใชส้ าหรับนั่งพักรอรับ -ส่ง
นักเรียน

ที่พักรอส าหรับ
ผู้ปกครอง

 -  -  - -  - ผู้ปกครอง  มีจดุนั่งพักและ
รอรับนักเรียนเป็นสัดส่วน

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

6 จดัท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ขา่วสาร
ของศูนยฯ์

เพื่อการเผยแพร่ขา่วสาร 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและ
ชมุชนทราบ

จดัท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ขา่วสารของศพด.

 -  -  - - - ผู้ปกครองและชมุชนทราบ
ขอ้มูลขา่วสารของศูนยฯ์ที่มี
ความหมายตรงกนัพร้อมทั้ง
สอบถามได้ทันที

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

7 โครงการปรับปรุง
บริเวณหน้า ศพด.

เพื่อให้สถานที่บริเวณหน้าศพด.มี
ความปลอดภยั สวยงาม จงูใจ

บริเวณลานหน้า
ศพด.มีการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน ลง
หินคลุก กลบแอง่น้ า
 หลุม เกล่ียพื้นให้
เรียบ ตัดหญา้ แต่ง
ต้นไม้

 -  -  - - - มีการปรับปรุงซ่อมแซมลาน
ถนนหน้าศพด.ลงหินคลุก 
กลบแอง่น้ า หลุม เกล่ียพื้นให้
เรียบ ตัดหญา้ แต่งต้นไม้

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 4 การจดัหา พัฒนาปัจจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที่ 4.2 พัฒนาสภาพแวดลอ้มภายนอก/ใน ศพด.

เป้าหมาย ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

8 โครงการประชมุ
คณะกรรมการ
บริหารศพด.

๑.เพื่อการบริหารศพด.ให้มีการ
จดัการที่เหมาะสมกบัเด็กเล็กมาก
ท่ีสุด
๒.เพื่อการปฏบิัติงานเกีย่วกบัศพด.

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั

คณะกรรมการ
บริหารศพด.

 -  -  - - - ๑.ศพด.มีการบริหารจดัการ
ที่ดี 
๒.บุคลากรในศพด.บ้าน
คลองบ่อมีการปฏบิัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

9 การจดัองค์กร 
โครงสร้างการ
บริหารและพัฒนา
องค์กร

จดัท าโครงสร้างการบริหารงาน
ตามหน้าที่ของบุคลากรต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง

โครงสร้างการ
บริหารงานของ
องค์กร

 -  -  - - - บุคลากรต่างๆ ในศพด.บ้าน
คลองบ่อรู้บทบาทหน้าท่ี ที่
ส าคัญของตนเอง

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

10 จดัฝึกอบรม
บุคลากรเกีย่วกบั
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กบัเด็ก
เล็ก

ฝึกครูให้มีความรู้ในการปฐม
พยาบาลชว่ยเหลือเด็กเล็กเบื้องต้น

ครูและผู้ชว่ยครูดูแล
เด็กเล็กจ านวน ๔ 
คนได้รับการฝึก

 -  -  - - - ครูและผู้ชว่ยครูดูแลเด็กเล็ก
จ านวน ๔ คนได้รับการฝึก 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

11 ค่าวัสดุส านักงาน เพื่อให้ศูนยฯ์มีวัสดุส านักงานใชใ้น
การปฏบิัติงานอยา่งเพียงพอ

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน
ที่ใช้ในการปฏบิัติงาน

 -  -  - - - ศพด.บ้านคลองบ่อมีวัสดุ
ส านักงานที่เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 4 การจดัหา พัฒนาปัจจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที่ 4.2 พัฒนาสภาพแวดลอ้มภายนอก/ใน ศพด.

เป้าหมาย ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

12 ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว

เพื่อให้ศูนยฯ์มีวัสดุอปุกรณ์
เกีย่วกบังานบ้านงานครัวใชใ้นการ
ปฏบิัติงานอยา่งเพียงพอ

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 
งานบ้านงานครัว
และแกส๊หุงต้ม

 -  -  - - - ศพด.บ้านคลองบ่อมีวัสดุ
อปุกรณ์งานบ้านงานครัวท่ี
เพียงพอต่อการปฏบิัติงาน

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

13 ค่าบ ารุงรักษา 
ปรับปรุง หรือ
ซ่อมแซมคุรุภณัฑ์

เพื่อให้ศูนยฯ์มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ครุภณัฑ์ที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้
ประโยชน์ได้อยา่งเหมาะสม

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ครุภณัฑ์ให้มี
คุณภาพดี พร้อมใช้
งานให้เกดิประโยชน์
ได้อยา่งเหมาะสม

 -  -  - - - ศพด.มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ครุภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏบิัติงานได้

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

14 โครงการศึกษาดู
งาน

1.เพื่อน ามาประยกุต์ใชใ้นการ
บริหารจดัการศพด.ได้
2.เพื่อให้ครูและผู้ชว่ยครูฯ
สามารถน ามาใชเ้ป็นหลักฐาน
ประกอบการต่อใบอนุญาตวิชาชีพ
ครูได้

คณะกรรมการ
บริหารศพด.

ผู้บริหารศพด. ครู
และผู้ชว่ยครูดูแลเด็ก

 -  -  - - - 1.สามารถน ามาประยกุต์ใช้
ในการบริหารจดัการศพด.ได้
2.ครูและผู้ชว่ยครูสามารถ
น ามาใชเ้ป็นหลักฐาน
ประกอบการต่อใบอนุญาต
วิชาชพีครูได้

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 4 การจดัหา พัฒนาปัจจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที่ 4.2 พัฒนาสภาพแวดลอ้มภายนอก/ใน ศพด.

เป้าหมาย ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

15 โครงการศูนย ์เด็ก
เล็กน่าอยู่

1.เพื่อให้ศพด.บ้านคลองบ่อมี
คุณภาพที่เหมาะสมกบัการเตรียม
ความพร้อมทางพัฒนาการให้กบั
เด็กเล็ก
2.ชว่ยส่งเสริมให้เด็กได้รับบริการ
ส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน
อยูใ่นส่ิงแวดล้อมที่สะอาด

เด็กเล็ก ศพด.บ้าน
คลองบ่อ

 -  -  - - - 1.ศพด.บ้านคลองบ่อมี
คุณภาพที่เหมาะสมกบัการ
เตรียมความพร้อมทาง
พัฒนาการให้กบัเด็กเล็ก
2.ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รับ
บริการส่งเสริมสุขภาพ
ครอบคลุมทุกด้านอยูใ่น
ส่ิงแวดล้อมที่สะอาด

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

16 โครงการศูนย ์เด็ก
เล็กปลอดโรค

1.เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง มีความรู้
ความเขา้ใจถงึความส าคัญของการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนั
โรคที่เกดิกบัเด็กเล็กได้
2.เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
ท่ัวถงึ
3.เพื่อให้ศูนยเ์ด็กเล็กปลอดภยั
ปลอดโรค

ครู ผู้ปกครองและ
เด็กเล็ก ศพด.บ้าน
คลองบ่อ

 -  -  - - - 1.ครู ผู้ปกครองมีความรู้
ความเขา้ใจถงึความส าคัญ
ของการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกนัโรคท่ีเกดิกบัเด็ก
เล็กได้
2.เด็กเล็กได้รับการดูแลทั่วถงึ
3.ศูนยเ์ด็กเล็กปลอดภยั
ปลอดโรค

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.
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ยทุธศาสตร์ที่ 4 การจดัหา พัฒนาปัจจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที่ 4.2 พัฒนาสภาพแวดลอ้มภายนอก/ใน ศพด.

เป้าหมาย ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

17 โครงการบริหาร
จดัการอยา่งมีส่วน
ร่วม

เพื่อสร้างเครือขา่ยในการปฏบิัติงาน จดัให้มีผู้ปกครอง
และหน่วยงานท่ี
เกีย่วขอ้งเขา้มาร่วม
ท ากจิกรรมในศูนยฯ์

 -  -  - - - ศูนยไ์ด้รับขา่วสาร อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.

18 โครงการประชมุ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือ
ระหว่างศูนยฯ์กบัคณะกรรมการ

จดัประชมุ
คณะกรรมการศูนยฯ์
  

ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

 -  -  - - - 1.ศูนยฯ์ได้รับความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.

19 โครงการศึกษาดู
งาน

1.คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
และบุคลากร น าความรู้ที่ได้รับมา
ประยกุต์ใชจ้ดัการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบับริบทและท้องถิน่
2.ครูใชเ้ป็นหลักฐานในการขอต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี

คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ในศพด.

โรงเรียนวัดบางขนั
แตก

 -  -  -  -  - น าความรู้ที่ได้รับมา
ประยกุต์ใชใ้นการปฏบิัติงาน
ใน ศพด.

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.

รวม 19 โครงการ -        -        -        -        -        
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ยทุธศาสตร์ที่ 4 การจัดหา พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธท์ี่ 4.3 จัดหาและพัฒนาสาธารณูปโภคให้เพียงพอ

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบระบบ
สาธารณูปโภค

๑.เพื่อเด็กได้มีน้า้ด่ืมน้า้ใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ
๒.เพื่อใช้อินเทอร์เนตในการ
ประกอบการเรียนรู้และการ
จดัท้าสารสนเทศ

น้า้ประปา 
น้า้บาดาล ไฟฟ้า
 อินเทอร์เนต

 -  - - -  - มีน้า้ด่ืมน้า้ใช้ ไฟฟ้าอินเทอร์เนต
เพียงพอ รองรับการใช้งานด้าน
ต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพ

ศพด.บ้านคลองบ่อ/
อบต.

รวม 1 โครงการ -        -        -        -        -        

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที ่4 การจัดหา พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา


กลยทุธ์ที ่4.4 จัดเตรียมและพัฒนาเดก็เล็กเพ่ือเข้าเรียน

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการรับเด็ก
เล็กเพื่อเขา้เรียน

๑.เพื่อเตรียมความพร้อม
ทางพัฒนาการที่สมวัย
ให้กบัเด็กเล็ก
๒.เพื่อแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองในการอบรม
ดูแลระหว่างออกไปท างาน

รับสมัครเด็กเล็กใน
ต าบลบางขนัแตกและ
ใกล้เคียง

 -  - - -  - ๑.เด็กเล็กที่มาเขา้เรียน
ได้รับการเตรียมความ
พร้อมทางพัฒนาการครบ
ท้ัง ๔ ด้าน    
๒.สามารถน าไปเรียนรู้ใน
ระดับชัน้ต่อไปได้อยา่งมี
คุณภาพ 
๓.ผู้ปกครองสามารถ
ออกไปท างานได้ระหว่างวัน

ศพด.คลองบ่อ/

อบต.

2 โครงการรับสมัคร
เด็กเพื่อเขา้เรียน
ในศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กฯ

1.เพื่อให้ผู้ปกครองน า
เด็กมาเขา้เรียนท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
2. เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครองในการ
อบรมเล้ียงดูเด็กระหว่าง
ออกไปท างาน

จดัท าป้ายไวนิลเพื่อ
ประกาศรับสมัครเด็ก
เขา้เรียน

 -  -  -  -  - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีจ านวน
เด็กเพิ่มขึน้

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.

รวม 2 โครงการ -        -        -        -        -        

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การจัดหา พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยแีละทรพัยากรทางการศึกษา

กลยทุธท์ี่ 4.5 จัดหาพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งเรยีนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับวัยและพัฒนาการเด็ก

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

1 โครงการจดัหาส่ือการเรียน
การสอนที่เหมาะสมเพื่อ
พัฒนาการสมวยัของเด็กเล็ก
ทั้ง ๔ ด้าน

เพื่อให้เด็กมีส่ือการเรียน
การสอนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกบัพัฒนาการที่
สมวยัทั้ง ๔ ด้านของเด็กเล็ก

ส่ือการเรียนการ
สอน

    68,000     68,000 68,000    68,000        68,000 เด็กนักเรียนมีส่ือการ
เรียนรู้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมกบัพัฒนาการที่
สมวยัทั้ง ๔ ด้าน

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาส าหรับ
ศพด.

-ค่าหนังสือเรียน200×35 คน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
200×35 คน 
-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
300×35 คน
-ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
430×35 คน

1.เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับ
วสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษาท่ี
เหมาะสม2.เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ปกครองเบื้องต้น

เด็กเล็กท่ีเข้าเรียน
ท่ีศพด.บ้านคลอง
บ่ออาย ุ3-4 ปี

 -     39,550     39,550     39,550     39,550 1.เด็กได้รับการสนับสนุน
วสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
ท่ีเหมาะสม
2.ผู้ปกครองได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การจัดหา พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยแีละทรพัยากรทางการศึกษา

กลยทุธท์ี่ 4.5 จัดหาพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งเรยีนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับวัยและพัฒนาการเด็ก

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

3 โครงการส่ือสร้างสรรค์ในศพด. 1.เพื่อให้มีการผลิตส่ือที่
เหมาะสมกบัเด็กเล็ก
2.เพื่อน าส่ือมาใช้ในการ
เรียนรู้

ครูและเด็กศพด.

บ้านคลองบ่อ
 -  -  - - - 1.มีการผลิตส่ือที่

เหมาะสมกบัเด็กเล็ก
2.น าส่ือมาใช้ในการเรียนรู้

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

4 โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
 ท้องถิ่น

๑.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
รู้จกับุคคลในท้องถิ่นที่
เรียกวา่”ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
๒.เด็กนักเรียนได้เรียนรู้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การท าของเล่น
จากทางมะพร้าว

 -  -  -  -  - ๑.เด็กนักเรียนรู้จกับุคคล
ในชุมชนท่ีเรียกวา่”ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น”
๒.เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
และ ลงมือท ากบัภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

5 โครงการเรียนรู้สมุนไพรใกล้ตัว ๑.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
รู้จกัชื่อของสมุนไพรที่อยู่
ใกล้ตัว
๒.เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จกั
ประโยชน์และโทษของ
สมุนไพรอยา่งง่าย

น าสมุนไพรในครัว
ท่ีใช้ท าอาหารมาให้
เด็กนักเรียนได้รู้จกั
และเรียนรู้อยา่งง่าย

 -  -  - -  - ๑.เด็กนักเรียนรู้จกัช่ือของ
สมุนไพรท่ีใกล้ตัว
๒.เด็กนักเรียนรู้จกั
ประโยชน์และโทษของ
การใช้สมุนไพรอยา่งง่าย

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.
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ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การจัดหา พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยแีละทรพัยากรทางการศึกษา

กลยทุธท์ี่ 4.5 จัดหาพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งเรยีนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับวัยและพัฒนาการเด็ก

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

6 โครงการจดัหาส่ือและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้
เหมาะสมเพียงพอกบัวยัและ
พัฒนาการ

จดัซ้ือส่ือและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม
ต่อการจดัการเรียนการสอน
และเพียงพอต่อนักเรียน

จดัซ่ือส่ือและ
อุปกรณ์การเรียน
การสอนที่
เหมาะสมกบัวยั
และพัฒนาการเด็ก

    52,360     57,596     63,355 69,691 76,660 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีส่ือ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการเรียนการ
สอน

ศพด.รร.วดับางขัน
แตก/อบต.

7 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เพื่อศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มี
เคร่ืองเล่นสนามท่ีเหมาะสม
กบัวยัและพัฒนาการเด็ก

จดัซ้ือเคร่ืองเล่น
สนามพลาสติก 
จ านวน 1 ชุด

 -  -  - - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
เคร่ืองเล่นสนามเหมาะสม
กบัวยัและพัฒนาการ

ศพด.รร.วดับางขัน
แตก/อบต.

8 โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้เด็กได้รับความ
สนุกสนานและ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้

น าเด็กไปเรียนรู้
นอกสถานที่
ภายในจงัหวดัภาค
เรียนละ  1 คร้ัง

 -  -  - - เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี

ศพด.รร.วดับางขัน
แตก/อบต.
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ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การจัดหา พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยแีละทรพัยากรทางการศึกษา

กลยทุธท์ี่ 4.5 จัดหาพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งเรยีนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับวัยและพัฒนาการเด็ก

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาส าหรับ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)

-ค่าหนังสือเรียน 200x15

-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
200x15

-ค่าเคร่ืองแบบผู้เรียน 
300x15

-ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 430x15

เพื่อส่งเสริมการศึกษาเด็ก
ปฐมวยั (อาย ุ3-5 ป)ี ใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียน        
       ใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดับางขัน
แตก

    16,950     16,950     16,950 16,950     16,950 เด็กได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาที่ดีขึ้น

ศพด.รร.วดับางขัน
แตก/อบต.
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ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การจัดหา พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยแีละทรพัยากรทางการศึกษา

กลยทุธท์ี่ 4.5 จัดหาพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งเรยีนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับวัยและพัฒนาการเด็ก

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

10 โครงการ
วนัมาฆบูชา

๑.เพื่อให้เด็กรู้จกัการปฏิบัติ
ตนในวนัส าคัญทางศาสนา
ได้ถูกวธิี
๒.เพื่อให้เด็กได้รู้จกัประเพณี
๓.เพื่อให้เด็กมีที่ยดึเหนี่ยว
จติใจในอนาคต
๔.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กบัเด็ก

จ านวนเด็กที่มา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณคงคาราม

      2,000       2,000       2,000 2,000       2,000 เด็กรู้จกัความ ส าคัญของ
วนัส าคัญทางศาสนาและ
ปฏิบัติตนในวนัส าคัญ
อยา่งถูกวธิี

รร.วดัศรีสุวรรณคงคา
ราม

/ศพด.รร.วดัศรีสุวรรณ
คงคาราม

/อบต.บางขันแตก

11 โครงการธรรมะวยัใส ในใจ
เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

๑.เพื่อให้เด็กรู้จกัการปฏิบัติ
ตนในวนัส าคัญทางศาสนา
ได้ถูกวธิี
๒.เพื่อให้เด็กได้รู้จกัประเพณี
๓.เพื่อให้เด็กมีที่ยดึเหนี่ยว
จติใจในอนาคต
๔.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กบัเด็ก

จ านวนเด็กที่มา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณคงคาราม

      1,000       2,000       2,000 2,000       2,000 เด็กรู้จกัความ ส าคัญของ
วนัส าคัญทางศาสนาและ
ปฏิบัติตนในวนัส าคัญ
อยา่งถูกวธิี

รร.วดัศรีสุวรรณคงคา
ราม

/ศพด.รร.วดัศรีสุวรรณ
คงคาราม

/อบต.บางขันแตก
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ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การจัดหา พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยแีละทรพัยากรทางการศึกษา

กลยทุธท์ี่ 4.5 จัดหาพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งเรยีนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับวัยและพัฒนาการเด็ก

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

12 โครงการนวตักรรมและการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย

๑.เพื่อให้เด็กรู้จกัคุณค่าของ
วสัดุจากธรรมชาติ
๒.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จาก
แหล่งธรรมชาติ
๓.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จาก
วสัดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย
ชนิด

จ านวนเด็กที่มา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณคงคาราม

    23,000     27,200     34,200 34,200     34,200 เด็กได้เรียนรู้ส่ือจาก  
ธรรมชาติและส่ืออื่นๆที่
หลากหลาย

ศพด.รร.วดัศรีสุวรรณ
คงคาราม

/อบต.บางขันแตก

13 โครงการวฒันธรรมประเพณี
ต่างๆ

เพื่อปลูกฝังจติส านึกและ
การอนุรักษ์ประเพณีและ
วฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมา

จ านวนเด็กที่มา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณคงคาราม

 -       4,000       4,000 4,000       4,000 เด็กได้เรียนรู้ขนมธรรม
เนียมประเพณีไทย

รร.วดัศรีสุวรรณคงคา
ราม

/ศพด.โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณ

คงคาราม
/อบต.บางขันแตก
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ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การจัดหา พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยแีละทรพัยากรทางการศึกษา

กลยทุธท์ี่ 4.5 จัดหาพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งเรยีนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับวัยและพัฒนาการเด็ก

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาส าหรับ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

๑.เพื่อส่งเสริมการศึกษา
เด็กปฐมวยั
(อาย ุ3 – 5 ป)ี

-ค่าหนังสือเรียนรายหัวละ
200บาท/คน/ปี
-ค่าอุปกรณ์การเรียนราย
หัวละ200บาท/คน/ปี
-ค่าเคร่ืองแบบผู้เรียนราย
หัวละ300บาท/คน/ปี
-ค่ากจิกรรมกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายหัวละ
430บาท/คน/ปี

จ านวนเด็กที่มา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณคงคาราม

 -     16,950     16,950 16,950     16,950 เด็กได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการศึกษา

ศพด.รร.วดัศรี
สุวรรณคงคาราม/

อบต.บางขันแตก

15 โครงการทัศนศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวยั

๑.เพื่อให้เด็กได้ศึกษาและ
เรียนรู้นอกสถานที่

จ านวนเด็กที่มา
เรียน ศพด.

โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณคงคาราม

 -     20,000     20,000 20,000     20,000 เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์นอก
สถานท่ี

รร.สุวรรณคงคาราม
/ศพด.โรงเรียนวดัศรี

สุวรรณคงคาราม
/อบต.บางขันแตก

รวม 15 โครงการ 163,310 254,246 267,005 273,341  280,310 
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ยทุธศาสตร์ที ่4 การจดัหา พัฒนาปัจจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา

กลยทุธ์ที ่4.6 จัดหาและพัฒนาวสัดอุุปกรณ์ให้ทันสมัยสอดคลอ้งกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเดก็

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 ซ่อมแซมปรับปรุง
ทรัพยสิ์นของศูนยฯ์

เพือ่ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการ
เรียนรู้ได้อยา่งพร้อมใช้
และปลอดภัยกบัเด็กเล็ก

วัสดุอปุกรณ์ 
เคร่ืองใชภ้ายในศพด.

ทีใ่ชส้ าหรับเด็กเล็กได้
เรียนรู้

 -  - - -  - ๑.เด็กสามารถใช้
ห้องน้ าห้องสุขาได้อยา่ง
ถกูวิธี
2.มีสุขภัณฑ์พร้อมใช้งาน

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

2 ซ่อมแซมต่อเติม
อปุกรณ์ท าความ
สะอาด

๑.เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ
การฝึกปฏิบัติในการดูแล
ท าความสะอาดร่างกาย
เบือ้งต้นอยา่งถกูวิธี
๒.สามารถน าไปใชไ้ด้ใน
ชวีิตประจ าวัน
3.เพือ่ให้มีวัสดุอปุกรณ์ท า
ความสะอาดทีใ่ชง้านได้

อา่งล้างหน้าแปรงฟัน
ส าหรับเด็กเล็ก (บน
อาคาร)
อา่งล้างมือส าหรับเด็ก
เล็ก(สนามเด็กเล่น)

 -  -  -  -  - ๑.เด็กนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนในดูแลท า
ความสะอาดร่างกาย
เบือ้งต้นได้อยา่งถกูวิธี
และสม่ าเสมอเป็นกจิวัตร
๒.สามารถน าไปปฏิบัติ
ในชวีิตประจ าวันได้
3.วัสดุอปุกรณ์ท าความ
สะอาดพร้อมใชง้าน

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที ่4 การจดัหา พัฒนาปัจจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา

กลยทุธ์ที ่4.6 จัดหาและพัฒนาวสัดอุุปกรณ์ให้ทันสมัยสอดคลอ้งกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเดก็

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

3 จดัหาครุภัณฑ์
ส านักงาน

๑.เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานและ
จดัเกบ็เอกสารของศพด.

2.เพือ่ให้เด็ก ผู้ปกครองมี
ทีน่ัง่รอพักผ่อน

1.ตู้เหล็กส านักงานใช้
เกบ็เอกสาร จ านวน 
1 ตู้
2.เกา้อี้พักคอย 
จ านวน ๒ ชดุ
3.คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ
 จ านวน 1 ชดุ

 -  -  - - - ๑.มีครุภัณฑ์ส านักงาน
ในการปฏิบัติงานและ
จดัเกบ็เอกสารศพด.ให้
เป็นระเบียบ
2.เด็กผู้ปกครองมีท่ีน่ัง
รอพักผ่อน

ศพด.บ้านคลองบ่อ/

อบต.

4 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
เล่นดีวีดี

เพือ่ให้เด็กได้มีส่ือการ
เรียนการสอนทีเ่หมาะสม
กบัพัฒนาการและทันสมัย

จดัซ้ือเคร่ืองเล่นดีวีดี  -  -  -  -  - 1.เด็กมีส่ือการเรียน
การสอนทีเ่หมาะสมกบั
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน 
ตามวัย

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.

5 โครงการจดัซ้ือตู้เหล็ก
ส าหรับเกบ็เอกสาร

เพือ่เกบ็เอกสารส าคัญทาง
ราชการของให้มีความ
ปลอดภัยและเกบ็ได้นานขึ้น

จดัซ้ือตู้เหล็กส าหรับ
เกบ็เอกสาร  1 ตู้

 -  -  - -  - เกบ็เอกสารได้ปลอดภัย
และนานขึ้น

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.

6 โครงการจดัซ้ือตู้เยน็ จดัซ้ือตู้เยน็เพือ่เกบ็นม
โรงเรียนและยาส าหรับเด็ก

จดัซ้ือตู้เยน็ 1 ตู้  -  -  - - - มีตู้เยน็เกบ็นมโรงเรียน
และยาส าหรับเด็ก

ศพด.รร.วัดบางขนั
แตก/อบต.
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ยทุธศาสตร์ที ่4 การจดัหา พัฒนาปัจจยั เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา

กลยทุธ์ที ่4.6 จัดหาและพัฒนาวสัดอุุปกรณ์ให้ทันสมัยสอดคลอ้งกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเดก็

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที ่๔
บญัชโีครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

7 โครงการจดัการเรียน
การสอนแบบ
เทคโนโลยี
-ทีวีจอแบนแบบติด
ผนังห้อง
-เคร่ืองเล่นดีวีดี

เด็กได้เรียนรู้แบบทันสมัย
ขึ้น

จ านวนเด็กทีม่าเรียน
 ศพด.โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

   40,000    40,000    40,000 40,000    40,000 เด็กมีการเรียนรู้แบบ
ทันสมัย

ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณ         คงคา

ราม
/อบต.บางขนัแตก

8 โครงการช าระ
สาธารณูปโภค เชน่ 
ค่าน้ า ค่าไฟ 
ค่าอนิเตอร์เน็ต

เด็กได้รับความสะดวกสบาย
ในการมาเรียนที่
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ

จ านวนเด็กทีม่าเรียน
 ศพด.โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

   25,000    25,000    25,000    25,000    25,000 เด็กมีความสะดวกสบาย
ในการมาเรียนที่
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ

/ศพด.รร.วัดศรี
สุวรรณ คงคาราม
/อบต.บางขนัแตก

รวม 8 โครงการ 65,000  65,000  65,000  65,000  65,000  
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ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การจัดหา พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยแีละทรพัยากรทางการศึกษา

กลยทุธท์ี่ 4.7 กลยทุธจ์ัดหาวัสดุส านักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวสัดุ
ส านักงานให้เพียงพอ

เพื่อให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
วสัดุส านักงานที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

จดัซ้ือวสัดุส านักงานที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

 -  - - -  - มีวสัดุส านักงานท่ีเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

ศพด.รร.วดับางขันแตก/
อบต.

2 โครงการจดัหาวสัดุ
งานบ้านงานครัว

เพื่อให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์งาน
บ้านงานครัว

 -  -  -  -  - ศูนยพ์ัฒนาเด็กมีวสัดุงาน
บ้านงานครัวที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

ศพด.รร.วดับางขันแตก/
อบต.

3 โครงการจดัหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมปร้ินเตอร์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และท่ีได้รับมอบหมาย

ศพด.โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณคงคาราม

   25,000    25,000    25,000 25,000 25000 ท างานในหน้าท่ีและที่
ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ

ศพด.รร.วดัศรีสุวรรณ คง
คาราม

/อบต.บางขันแตก

4 โครงการจดัหาตู้
เหล็กส าหรับเกบ็
เอกสาร

เพื่อเกบ็เอกสารส าคัญของ
ทางราชการให้มีความ
ปลอดภัยและเกบ็ได้นานขึ้น

ศพด.โรงเรียนวดัศรี
สุวรรณคงคาราม

   10,000    10,000    10,000    10,000    10,000 เกบ็เอกสารได้นานและ
ปลอดภัย

/ศพด.รร.วดัศรีสุวรรณคง
คาราม

/อบต.บางขันแตก

รวม 4 โครงการ 35,000  35,000  35,000  35,000  35,000  

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การส่งเสรมิกีฬานันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณ ีภูมิปญัญาท้องถ่ินและวันส าคัญต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 5.1 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

1 การจ้างเหมาบริการ เพื่อให้สามารถพฒันา
หน่วยงานและต าบลหรือ
เพื่อการจ้างเหมา
ซ่อมแซมวสัดุครุภัณฑ์ 
ที่ดินและส่ิงก่อสร้างต่างๆ

กิจกรรมที่ด าเนินการ  200,000  200,000 200,000 200,000  200,000 สามารถพฒันา
หน่วยงานหรือต าบล
ให้ดีขึ้น

กองการศึกษา

2 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพยสิ์น

เพื่อบ ารุงรักษาและดูแล
ทรัพยสิ์นให้อยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้งาน เพื่อให้การ
บริการประชาชนมี
ประสิทธภิาพ

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีประสิทธภิาพ

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 ประชาชนมีความพงึ
พอใจในการรับบริการ

กองการศึกษา

3 จัดซ้ือ/ปรับปรุง ครุภัณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานตาม
แผนงานมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่เพยีงพอและ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ  200,000  200,000  200,000 200,000  200,000 มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การปฏิบัติงานอยา่ง
เพยีงพอเหมาะสม
และทันสมัย

กองการศึกษา

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารสว่นต าบลบางขนัแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การส่งเสรมิกีฬานันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณ ีภูมิปญัญาท้องถ่ินและวันส าคัญต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 5.1 เสรมิสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารสว่นต าบลบางขนัแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและ
เคร่ืองออกก าลังกาย

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน
ในต าบลใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้
สุขภาพแข็งแรงและไม่ยุง่
เกี่ยวกับยาเสพติด

ต าบลบางขันแตกมี
อุปกรณ์/เคร่ืองออก
ก าลังกายที่มีมาตรฐาน

    60,000     60,000     60,000     60,000     60,000 ประชาชน เยาวชนใน
เขต อบต.สนใจเล่น
กีฬามากขึ้นและมี
สุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

รวม 4 โครงการ 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 
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ยทุธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมกีฬานันทนาการ ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถ่ินและวนัส าคัญตา่งๆ
กลยทุธ์ที ่5.2 ส่งเสริมดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมการจดังาน
ประเพณีต่างๆ

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบ
ทอดประเพณีอนัดีงามของ
ท้องถิน่

จดังานประเพณี
ภายในท้องถิน่

    20,000     20,000 20,000    20,000        20,000 ประชาชนในเขต อบต.
ช่วยกนัอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอนัดีงามของ
ท้องถิน่

กองการศึกษา

2 โครงการประเพณี
ลอยกระทง

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอนัดีงามของ
ท้องถิน่

จดังานประเพณีลอย
กระทง

    60,000     60,000     60,000     60,000     60,000 ประชาชนในเขต อบต.
ช่วยกนัอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอนัดีงามของ
ท้องถิน่

กองการศึกษา

3 โครงการสืบสาน
ประเพณีชักพระ 
ทอดผ้าป่าสามัคคี
และแขง่ขนัเรือพาย

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบ
ทอดประเพณีอนัดีงามของ
ท้องถิน่

จดังานประเพณีสืบ
สานประเพณีชัก
พระผ้าป่าสามัคคี
และแขง่ขนัเรือพาย

    30,000     30,000     30,000 30,000     30,000 ประชาชนในเขตพื้นที่ 
อบต.ช่วยกนัอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีอนั
ดีงามของท้องถิน่

กองการศึกษา

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีเทศกาล
เขา้พรรษา

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบ
ทอดประเพณีอนัดีงามของ
ท้องถิน่

จดังานประเพณีสืบ
สานเทศกาล
เขา้พรรษา

 -  -  - -  - ประชาชนในเขต อบต.
ช่วยกนัอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอนัดีงามของ
ท้องถิน่

กองการศึกษา

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยทุธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมกีฬานันทนาการ ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถ่ินและวนัส าคัญตา่งๆ
กลยทุธ์ที ่5.2 ส่งเสริมดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บทที่ ๔
บัญชโีครงการ/กิจกรรม

ในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางขนัแตก มโีครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธใ์นการจัดการศึกษา ดงัน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

5 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบ
ทอดประเพณีอนัดีงามของ
ท้องถิน่

จดังานประเพณีสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ

    70,000     70,000     70,000 70,000     70,000 ประชาชนในเขต อบต.
ช่วยกนัอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอนัดีงามของ
ท้องถิน่

กองการศึกษา

6 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
อนุรักษ์ว่าวไทย

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบ
ทอดประเพณีอนัดีงามของ
ท้องถิน่

จดังานประเพณี
เกีย่วกบัการอนุรักษ์
ว่าวไทย

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 ประชาชนในเขต อบต.

ช่วยกนัอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอนัดีงามของ
ท้องถิน่

กองการศึกษา

รวม 4 โครงการ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การส่งเสรมิกีฬานันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณ ีภมูปิัญญาท้องถ่ินและวันส าคัญตา่งๆ
กลยุทธ์ที่ 5.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันส าคัญตา่งๆ

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

1 โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว

เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
การแสดงความ
จงรักภกัดี

  250,000   250,000 250,000  250,000      250,000 ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว

กองการศึกษา

2 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ
 12 สิงหาคม

เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
การแสดงความ
จงรักภกัดี

    50,000     50,000     50,000     50,000       50,000 ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

กองการศึกษา

3 การส่งเสริมกิจกรรม 
เนื่องในวนัส าคัญทาง
ศาสนา

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเดินทาง
ตามรอยของ
พระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมเน่ืองใน
วนัส าคัญทาง
ศาสนาต่างๆ

    20,000     20,000     20,000 20,000  20,000.00 ประชาชนใช้ชีวติบน
ความไม่ประมาท

กองการศึกษา

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การส่งเสรมิกีฬานันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณ ีภมูปิัญญาท้องถ่ินและวันส าคัญตา่งๆ
กลยุทธ์ที่ 5.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันส าคัญตา่งๆ

เป้าหมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

บทที่ ๔
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

ในปงีบประมาณพ.ศ.2561-2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเน่ืองในวนั
เด็กแห่งชาติ

มีการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวนัเด็ก
แห่งชาติ

    30,000     30,000     30,000     30,000       30,000 เด็กเกิดความ
สนุกสนานและมี
ความสามัคคี

กองการศึกษา

รวม 4 โครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000   
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บทที่ 5 

การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
๕.๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  

1.นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช            ประธานกรรมการ 
2.นายอภินันท์ บุญท้วม          รองประธานกรรมการ 
3.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก       กรรมการ 
4.หัวหน้าส านักปลัด        กรรมการ 
5.ประธานคณะกรรมการบริหาร ศพด.บ้านคลองบ่อ    กรรมการ 
6.ประธานคณะกรรมการบริหาร ศพด.โรงเรียนวัดบางขันแตก   กรรมการ 
7.ประธานคณะกรรมการบริหาร ศพด.โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม  กรรมการ 

  8.ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาเห็นชอบ      กรรมการ 
  9.ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม       กรรมการ/เลขานุการ 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนบางขันแตกด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
          1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 

    2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 

    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณ
ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

     ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 ๕.๒  วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลบางใหญ่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา เพ่ือร่วมกันพิจารณา

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้ง
ปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัทธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ การก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๕.๓  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอ
ความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 


