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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80  ได้กําหนดให้รัฐต้อง
ดําเนินการตามนโยบาย ด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมด้วยการคุ้มครองและพัฒนา
เด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง            ทางเศรษฐกิจและสังคม 
จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ     จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้เรียน          
มีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  และยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน องค์กรทางศาสนา และเอกชนจัด/มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    
เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2545 ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษา ต้องมีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
ม า ต ร า  4 1  อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น มี สิ ท ธิ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ ใ ด ร ะ ดั บ ห นึ่ ง 
หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม ความต้องการภายในท้องถ่ิน และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 “มาตรา 16 
(9) ได้ บัญญ ัติให้ เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าท่ี     ใน
การจัดการศึกษา ประกอบกับแนวคิด เชิงยุทธศาสตร์ของหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของในการดําเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ ในชุมชน อันจะทําให้การดําเนินงานต่างๆ มีความ
ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจะมีต้ังแต่ข้ันตอนการค้นหาปัญหา    การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน   การ
พิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหา การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ หรือโดยสรุปก็คือ ร่วมคิด ร่วมกําหนด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบ 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ในฐานะหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ด้านการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจ ซ่ึงปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดต้ัง และดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมท้ัง รับการ
ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้มาตรฐาน การพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงได้จัดทํามาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐานและ         
มีคุณภาพตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 
2551 และเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ. 2552 -2561)   
ซ่ึงรัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ในฐานะหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจหน้าท่ีรับผิดชอบ  ด้าน
การพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอน การกระจายอํานาจ มี
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หน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ และได้มาตรฐาน โดยใช้กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้น
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัย 4 ประการ คือ เด็ก ครอบครัว ชุมชน และ
วิชาชีพ ความเก่ียวเนื่องกันระหว่างครูผู้ดูแลเด็กกับครอบครัวและชุมชน นําไปสู่ความสําเร็จของการศึกษา
ปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นกระบวนการของการพัฒนาและการสนองตอบความต้องการของเด็ก
และครอบครัว ท่ีเก่ียวเนื่องกันซ่ึงเรียกว่า การศึกษาแบบองค์รวม ซ่ึงหมายความว่าการศึกษาปฐมวัย
จะต้องเข้าถึงครอบครัวและชุมชนท่ีครอบครัวต้ังอยู่ด้วย การศึกษาปฐมวัยต้องแสดงภาพการประสานและ
ร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ปกครอง การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครองจะช่วยให้ทราบความคาดหวัง
ของผู้ปกครองท่ีมีต่อสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาขีดความสามารถ        
ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ      
การจัดการศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ได้นั้น จําเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์        
การพัฒนาท่ีชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับตําบล 
 

1.2 นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว 
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๑ ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง 
และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ 
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมท้ัง
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐาน การผลิตและการบริโภค   
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสําคัญ    
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา มีดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ  
๑. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริม      

คู่สมรสท่ีมีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ตํ่ากว่าระดับท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน 
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการต้ังถ่ินฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ 
โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี   

๒. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพ  
คนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างวัฒนธรรมการเก้ือกูล 
พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝึกฝน      
เป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย์      
มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสํานึก    
ให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภค
ท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
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๓. การส่งเสริมการลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริม       
สุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่
กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมท้ังการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมท้ังการผลิตและ   
การกระจายบุคลากร  ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   

๔. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีของ
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับ
การส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

๕. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจ        
ในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลดปัญหาความขัดแย้ง
ทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับ
ประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร   

 

1.3 นโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัดและอําเภอ 
        จังหวัดนครราชสีมา มีวิสัยทัศน์ “ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต
สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเท่ียว” มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหา      
ความเดือดร้อนของประชาชน  รวมถึง พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือ
บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ซ่ึงมีเป้าประสงค์รวม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  มีประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   ซ่ึงได้กําหนดกลยุทธ์
และแนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
1) ใช้รูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” แก้ไขปัญหายาเสพติด  
2) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวัยชรา  
3) มุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
4) สร้างสังคมคุณภาพโดยการพัฒนาการเรียน การสอน คุณภาพครูสอน กีฬา และนันทนาการ  
5) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และจัดระบบประกันสุขภาพตามสิทธิประโยชน์อย่างมีมาตรฐาน  
7) จัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การคุ้มครองผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  
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ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการการบริหารจัดการตามหลักบูรณาการและหลักธรรมาภิบาล  
1) นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ  
2) เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง  
3) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยยึดหลัดการบริหารกิจการบ้านเมือง

ท่ีดี  
4) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างต่อเนื่อง  
5) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการติดตามผล การ
ดําเนินโครงการของภาครัฐ  
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลัก PMQA  
1) ส่งเสริมความร่วมมือของส่วนราชการในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการ

ภาครัฐ  
2) ส่งเสริมผู้นําของส่วนราชการระดับจังหวัด อําเภอในเรื่องนโยบายการกํากับองค์กรท่ีดี  
3) สนับสนุน ประสานงานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
4) สนับสนุนกลไกการบริการประชาชนแบบ One Stop Servive ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
5) สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามสิทธิประโยชน์  
6) มีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

1๔.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ได้กําหนดวิสัยทัศน์  (Vision)   เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซ่ึง
เป็น จุดหมายและปรารถนาคาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตําบลกระโทก เป็นตําบลขนาดเล็กท่ีมี
ประชาชนส่วนใหญ่ทําอาชีพการเกษตรและรับจ้าง  มีพ้ืนท่ีท่ียังคงความเป็นชนบทอยู่ในอนาคตต้องเป็นชุมชนท่ีสงบสุขน่า
อยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังน้ี 

“ สุขภาพดี  การศึกษาท่ัวถึง  เกษตรกรรมย่ังยืน  ยึดวิถีชาวพุทธ นําการพัฒนา ”  
1๔.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
การพัฒนาการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ 
การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว 

๑. พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถ่ิน       
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา  กีฬา
เพ่ือการท่องเท่ียวและนันทนาการ 

๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้านศาสนา 

    โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
๓. ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
๔. พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเท่ียวและป้ายบอกทาง 
๕. การเพ่ิมศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 
๖. การพัฒนาผูม้ีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ต า ม
หลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การบริหารจัดการและพัฒนา
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

๑. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆด้าน  ตามหลักการบริหารการจัดการท่ีดี 
๒. ส่งเสริมการกระจายอํานาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน 
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
๔. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  
การ พัฒนาด้ านโคร งสร้ า ง
พ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 
การลดปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

๑. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางนํ้า  และทางระบายนํ้าและการปรับปรุง บํารุงรักษา
ในเขตชุมชนและท้องถ่ิน 

๒. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
๓. การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อ่ืน 
๔. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทางนํ้า 
๕. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
๖. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
๗. การผังเมืองของท้องถ่ินและผังเมืองรวมของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่าง 
มีความสุข 
กลยุทธ์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคม 

๑. การจัดการศึกษา 
  ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยบูรณาการกับ 
        การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน      

๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมท้ังทางกายภาพและใช้ 
      เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะให้สูงข้ึน 
๑.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ     

สิ่งแวดล้อม 
๒. การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส       

และผู้ติดเช้ือ HIV จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุน ส่งเสริมกีฬา 

นานาชาติ 
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/  ทางนํ้า 
๕. การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและการควบคุม

โรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ   การพ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
๖. การป้องกัน และการแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
๗. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตสํานึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนใน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 
กลยุทธ์ 
การส่งเสริมอาชีพ 

๑. ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/ตลาดเพ่ือการพาณิชย์ 
๒. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
๓. ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
๔. สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
๕. เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๖. การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
๗. พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 
๘. พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การอนุรักษ์และพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ ์
การดูแล รักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถ่ินและชุมชน 
๒. การกําจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะระดับอําเภอ 
๓. การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย  ในชุมชนและท้องถ่ิน 
๔. การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. การสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถ่ินรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
๖. การปลุกจิตสํานึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีความรู้และความเข้าใจในการ อนุรักษ์

และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอ่ืนๆ  ในท้องถ่ินไปทดแทนพลังงาน 
๗. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ท้ังระดับชาติและสากล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ 
นํ้าแก้จน 
กลยุทธ์ 
การพัฒนาแหล่งนํ้าในท้องถ่ิน 

๑. ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทํานบก้ันนํ้า  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนา
แหล่งนํ้า  

๒. คลองนํ้า  และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
๓. ก่อสร้างระบบแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ 
๔. การพัฒนาลุ่มนํ้า 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ 
การเพ่ิมผลผลิตและลดการใช้
ปุ๋ยเคมี 

๑. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
๒ .การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 
๓. การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
๔. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเช่ือมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทน 
    ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

 

14.3  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2559) 
 จากหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 524 ลงวันท่ี  21 กุมภาพันธ์ 2556                  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  
กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  โดยจัดประชุมผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด  นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด  
นายอําเภอ  กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ  องค์กรภาคประชาชน  หอการค้าจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  ภาคธุรกิจเอกชน  สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฯ  และภาคส่วนอ่ืนๆ                  ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น  เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี  9  พฤษภาคม  2556  ณ  โรงแรมสีมาธานี  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด                  และปรับทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกันท้ังจังหวัด  สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้                    อย่างมีประสิทธิภาพ  
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยมีวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา  เป็นองค์กรหลักในการจัดทําบริการสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพ         เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน” 

พันธกิจ 
 ปฏิบัติภารกิจอํานาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  และแก้ไขถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 (และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  13 พ.ศ.2552) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  (และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ.2546) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน             พ.ศ.2542  และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการพัฒนา 
 1. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข  มีสุขภาพแข็งแรง 
 2. ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างเหมาะสม 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีธรรมาภิบาลดีข้ึน 
 4. ประชาชนในท้องถ่ินสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง 
 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 7. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2557 – 2561)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก         9 
 

 8. ประชาชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  อยู่ในชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
 9. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 
 10. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
 11. ประชาชนมีแหล่งนํ้าเพียงพอต่อความต้องการ 
 12. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
 13. ชุมชนปลอดยาเสพติด 
 14. ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว\ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย  10  ด้าน ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนว 
ทางพระราชดําริ 

1.1 ประสานและบริหารการจัดการนํ้า  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ  เมื่อปี 2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลอง และจัดสร้างแหล่งนํ้า  สงวนและเก็บกักนํ้าเพ่ือ
การเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหานํ้า
ท่วมและนํ้าแล้ง 
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจ
เรื่องการใช้นํ้า  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและ
ประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน  
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึง
ความสําคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน  เช่น ด้านแรงงาน  ด้าน
อาชีพ ฯลฯ โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในสังคมอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธ์ุพืชท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิม
ผลผลิต  โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิดพันธ์ุพืชใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพ            
สูงข้ึน  โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 
3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่
ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
นําเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้า
คุณภาพในท้องถ่ิน ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ท้ังภายในและต่างประเทศ โดย
การร่วมมือและให้ความร่วมมือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความร่วมมือและ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินให้มีการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข็มแข็ง

เพ่ือเป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินให้มีคุณภาพ 
4.2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ให้พ่ึงตนเองได้ให้ประชาชนมีฐานะดีข้ึน  
มีสาธารณูปโภคท่ีดีและเข้าถึงทุกชุมชน 
4.3 ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือ
จัดหางบประมาณเพ่ือดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ือง  
รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชา ชีพท่ี เหมาะสม                        
เพ่ือพ่ึงตนเอง  เลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับ
บุคคลท่ัวไป 
4.4 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของ
สังคมต่อไปในอนาคต 
4.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน  
เพ่ือเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมเอเซียน 
4.6 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                 
ทุกระดับ  เพ่ือป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิต
และการจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.7 ดําเนินการโครงการ  อบจ.สัญจรเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา 
อุปสรรคและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
4.8 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบย่างท่ีดีและสร้างคุณประโยชน์             
ต่อสังคม รวมท้ังจัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of  Fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ                  
ผู้มีคุณูปการ และสร้างช่ือเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้าน
และชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี  ท่ัวถึง                        
และทันเหตุการณ์  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและหน่วยงาน
หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มี
สุขภาพแข็งแรง  โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย                       
การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารสุขตามข้ันตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 

6. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน  
ให้สอดคล้องกับความจําเป็น  และความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
อย่างพอเพียง 
6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง                
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเท่ียว และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ        
การดํารงชีวิตของประชาชน 
6.3 ประสานท สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญ
ในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านสาธารณูปโภค   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 6.5 ดําเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือแก้ไขปัญหา

การจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ศ า ส น า -วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณีและกีฬา 

7.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถ่ินในโคราช  เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรม   
การท่องเท่ียว 
7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม  สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่  รวมท้ัง
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว ของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 
7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และ
สร้างเครือข่าย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนา
คุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  เพ่ือให้เยาวชน  นักเรียน  
นักศึกษา  เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา  รวมถึงการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านดีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี  
ตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ท้ังน้ี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติ
ในด้านต่างๆกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประชาคมอาเซียนและของประเทศ
ต่างๆ ในโลก 
8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการ      
กับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว  แม่นยํา  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  ให้ได้รับศึกษา อบรมการทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู้  
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน  
และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน  สร้างประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความ
ต้องการ  ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน  และ
สถานท่ีสําคัญ เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตํารวจบ้าน  และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐ  และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู่บ้าน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
10.  ยุทธศาสตร์ ด้ านการอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งนํ้า ลุ่มนํ้า
ลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินทุกระดับ 
10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม   เพ่ือจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 

1.6 มาตรฐานการศึกษา 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ    
มีมาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 และเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง
(พ.ศ. 2552 -2561) ซ่ึงรัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
 มาตรฐานท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
มาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง โดยความ
ร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินนั้นๆ แบ่งการบริหารจัดการเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารงาน ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล  

มาตรฐานท่ี  2  ด้านบุคลากร 
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วย  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแล

เด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ประกอบอาหาร  ภารโรง  และพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  จะต้องมี
คุณสมบัติ  บทบาทหน้าท่ี  และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพในการจัดการศึกษา  อบรม  เลี้ยงดู  และส่งเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กเล็ก
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  3  ด้านอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม  และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานท่ีอบรมเลี้ยงดู  จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้
แก่เด็กเล็ก  ดังนั้นในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร  สถานท่ี  และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมท้ังภายใน
อาคาร  และภายนอกอาคาร  ต้องคํานึงถึงความม่ันคง  แข็งแรง  ถูกสุขลักษณะ  มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัยแก่เด็กเล็ก  ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ให้ผู้ปกครองมีความม่ันใจ  
ไว้วางใจ  การก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก  โดยการจัดสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ  อันจะส่งผลต่อ
สุขภาพโดยตรงในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ  สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ  
ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็ก  และฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีถูกต้อง  ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ   
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มาตรฐานท่ี  4  ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
การอบรมเลี้ยงดู  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก  อายุ  2-5  

ปี  เป็นภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการอบรมเลี้ยงดู  และได้รับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญาตามวัย  และความสามารถของเด็ก  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  ดังนี้ 

1)  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  และส่งเสริมพัฒนาการท้ัง  4  ด้าน  (ด้านร่างกาย  
อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา) 

2) เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีคุณลักษณะ  และสมรรถนะตามวัย  
โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย 

3) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  และมีคุณภาพ 

4) เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู  ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตาม
บริบท  และวัฒนธรรมของชุมชน  สังคม  ในท้องถ่ิน 

5) เพ่ือส่งเสริมความรัก  เอ้ืออาทร  ของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสังคมท้องถ่ิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย  ต้องใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พุทธศักราช  2546  มาเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ให้มีประสิทธิภาพ  และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน   

 
มาตรฐานท่ี  5  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545  

มาตรา  29  กําหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน  ศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคม
อ่ืน  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบ  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ขาวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  และความต้องการ  รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน 

ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม  
ทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  อีกท้ังยังเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การจัดการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นการสร้างพ้ืนฐานการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก  ท่ีจะทําให้มีการสานเสริมการศึกษา
ระดับพ้ืนฐานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม  จนเป็นท่ียอมรับใน
ศักยภาพของการบริหารจัดการศึกษา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระบวนการบริหารแบบการมี
ส่วนร่วมจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพราะจะทําให้สามารถขับเคลื่อนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไปสู่มาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ซ่ึงเป็นการระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนของ
สังคม  ภายใต้ทักษะการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้ท่ีเก่ียวข้อง  ท่ีจะทําให้เกิดความพร้อมใจท่ีจะร่วมมือในการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวหน้าต่อไป 

มาตรฐานท่ี  6  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมี
คุณภาพ  และได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู  จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก
ปฐมวัยอย่างครอบคลุม  กว้างขวาง  เป็นพ้ืนฐานของการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมท้ังหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงต้องส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท้ังในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับภาค   
 

1.7 ปัญหาท่ีสถานศึกษาจําต้องดําเนินการแก้ไข และความต้องการของประชาชน/ชุมชนในท้องถ่ิน 
และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการทุกกระบวนงาน เริ่มต้ังแต่การมี
ส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
รวมถึงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 

มาตรฐานท่ี  2  ด้านบุคลากร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถและมีจรรยาบรร ในวิชาชีพ  มีบรรยากาศในการทํางานท่ีเป็นกัลยามิตร 
มาตรฐานท่ี  3  ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารเรียนและอาคารประกอบท่ีเพียงพอกับจํานวนเด็ก อาคารเรียนและ

อาคารประกอบมีความม่ันคง แข็งแรง ได้มาตรฐานความปลอดภัย  สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมจินตนาการสําหรับเด็ก 

มาตรฐานท่ี  4  ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กผู้มารับบริการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
มาตรฐานท่ี  5  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้การดําเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบรรลุวัตถุประสงค์ 
มาตรฐานท่ี  6  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล และนวัตกรรม เพ่ือให้การพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
  
1.8 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค(SWOT Analysis) 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จุดแข็ง 

1.  มีการบริการจัดการในรูปแบบคณะกรรมการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศูนย์  

2.  มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง 
 จุดอ่อน 

1. คณะกรรมการยังขาดความเข้าใจในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โอกาส 

1. ผู้ปกครองเด็กและชุมชนมีความยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ฯ 
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อุปสรรค 
1. ขาดงบประมาณในการจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      
2. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 

 
มาตรฐานท่ี 2  ด้านบุคลากร 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีวุฒิทางการศึกษา  เอกการศึกษาปฐมวัย ทุกคน 
2. บุคลากรมีประสบการณ์  มีความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงาน และภารกิจท่ี

ได้รับมอบหมาย 
จุดอ่อน 

1. จํานวนบุคลากรยังมีไม่เพียงพอ 
2. ขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
3. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โอกาส 
1. มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรค 
1. บุคลากรไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มาตรฐานท่ี  3 ด้านอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม  และปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 จุดแข็ง 

1. โครงสร้างอาคาร ประตูหน้าต่างมีความแข็งแรง  อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
2. ท่ีตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่กลางชุมชน 

จุดอ่อน 
1. พ้ืนท่ีท่ีสร้างอาคารไม่เหมาะสม  เนื่องจากบริเวณตัวอาคารตํ่ากว่าพ้ืนถนน 
2. น้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 
3. บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์  มีพ้ืนท่ีคับแคบไม่สามารถจัดกิจกรรมกลางแจ้งให้แก่

เด็กได้อย่างเต็มท่ี 
4. ตัวอาคารศูนย์  มีรอยร้าว  และหลังคารั่ว  เวลาฝนตก  ลมแรงทําให้ฝนสาด  น้ําไหล

เข้าห้องเรียน  
โอกาส 

1. ไม่มีพ้ืนท่ีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือการขยายอาคารเรียนเพ่ิมเติมในอนาคต 
2. มีการบรรจุโครงการก่อสร้างอาคารเรียนในแผนพัฒนาของหน่วยงานต้นสังกัด 

อุปสรรค 
1. งบประมาณท่ีจะสร้างอาคารใหม่ท่ีได้มาตรฐานมีจํากัด 

 
มาตรฐานท่ี 4   ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 จุดแข็ง 

1. มีการแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์ 
2. มีการประเมินผลการจัดประสบการณ์ทุกสัปดาห์ 
3. มีการตรวจสุขภาพให้กับเด็กทุกวันและทุกสิ้นเดือน 
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4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ีภายในชุมชน 
5. มีการใช้สื่อท่ีเป็นของจริงเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง 

จุดอ่อน 
1. ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
2. สื่อและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ 
3. การบูรณาการด้านวิชาการระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีน้อย 

โอกาส 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นประธานกรรมการ 

อุปสรรค 
1. ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณขาดความคล่องตัว 
 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
 จุดแข็ง 

1. มีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย 
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

จุดอ่อน 
1. ผู้ปกครองและชุมชนยังขาดองค์ความรู้ในการดูแลเด็ก 

โอกาส  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้ังอยู่ศูนย์กลางของชุมชน 2 ชุมชน  
2. ผู้นําชุมชนท้ัง 2 ชุมชน ให้ความสําคัญกับการศึกษา 

อุปสรรค 
1. ผู้ปกครองเด็กมีอาชีพแตกต่างกัน ทําให้มีเวลาว่างต่างกัน 

 
มาตรฐานท่ี 6  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 จุดแข็ง 

1. มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง 

 จุดอ่อน  
1. ไม่มีองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือกับ อปท.อ่ืน 

 โอกาส 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายและพร้อมให้การสนับสนุน 

 อุปสรรค 
1. ขาดงบประมาณในการจัดต้ังเครือข่ายผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2557 – 2561)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก         17 
 

 
 

บทท่ี 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

 

๒.๑  วิสัยทัศน์ 
   “พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 ๒.๒  พันธกิจ 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริม  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิต 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 
 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  และการช่วยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจําวัน 
 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 7. จัดบรรยากาศ  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 8. พัฒนาครูและบุคลากรท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 
 9. พัฒนาสื่อ / แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม  ปลอดภัย  และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
 10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชน  และผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
 11. ส่งเสริม  สิทธิโอกาสทางการศึกษาในครอบคลุมผู้เรียน  ทุกประเภท 

๒.๓ มาตรฐานการศึกษา/เป้าหมาย 
           1. เด็กทุกคนมีความพร้อม  กล้าแสดงออก  และพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย 
 2. เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 3. เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี 
 4. เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีความซ่ือสัตย์  ประหยัด  และอยู่ในสังคมได้ 
                อย่างมีความสุข 
 5. เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 6. เด็กทุกคนมีมารยาท  และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 7. เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา(Goals) 

ตัวช้ีวัด(KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline 

Data) 

เป้าหมาย(Targets) 
ปี 57-
59 

ปี 
57 

ปี 
58 

ปี 
59 

เด็กมีพัฒนาการโดยองค์
รวมตามศักยภาพและ
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ระดับดี 

75 95 80 90 95 

ความพึงพอใจของ
สถานศึกษาท่ีเด็กเข้ารับ
บริการในระดับท่ีสูงข้ึน 

ปานกลาง มากท่ีสุด ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

เด็กมีร่างกายเจริญเติมโต
ตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

ร้อยละของเด็กท่ีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 

80 90 80 85 90 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
สุขอนามัยท่ีดี 

60 75 65 70 75 

เด็กมีความสุขและได้รับ
ความปลอดภัย 

ร้อยละของเด็กท่ีไม่ได้รับ
อันตรายต่อร่างกายรุนแรง 

80 100 90 95 100 

ร้อยละของเด็กท่ีมารับ
บริการโดยเฉลี่ย/วัน 

80 95 85 90 95 

จํานวนครั้งท่ีเกิดโรคติดต่อ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 0 0 0 0 

บุคลากรมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพและประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี 

ความพึงพอใจท่ีผู้ปกครอง
มีต่อบุคลากร 

มาก มากท่ีสุด มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

ร้อยละของบุคลากรท่ี
ได้รับการฝึกอบรม,ศึกษาดู
งานในแต่ละปีการศึกษา 

70 100 80 90 100 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวนกิจกรรมท่ีชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3 10 5 8 10 

จํานวนกิจกรรมท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

1 5 3 4 5 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
2. ขอบเขตความหมาย: คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยในแต่ละ
ช่วงอายุ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนด 
3. หน่วยวัด: ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี : 2557) ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนท่ีมารับบริการ 
5. วิธีการคํานวณ:   จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  X 100 
   จํานวนนักเรียนท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน):  75 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สมุดบันทึกสุขภาพและพัฒนาการ (ศพด.01) 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีเด็กเข้ารับบริการในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. ขอบเขตความหมาย: ความพึงพอใจหมายถึง ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากแบบสอบถาม 
  สถานศึกษาหมายถึง สถานศึกษาท่ีรับช่วงต่อในการพัฒนาเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. หน่วยวัด : ระดับความพึงพอใจ  
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2557) พึงพอใจมากท่ีสุด 
5. วิธีการคํานวณ :  ผลรวมของระดับความพึงพอใจ 
   ระดับคะแนนรวมของความพึงพอใจ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ปานกลาง 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีรับช่วงต่อ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ป ีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กท่ีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
2. ขอบเขตความหมาย : รายกายเจริญเติบโตตามวัย หมายถึง เด็กท่ีมีน้ําหนักเทียบกับส่วนสูงตามเกณฑ์ท่ี

กรมอนามัยกําหนด 
   เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีนั้นๆ  
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2557)  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยร้อยละ 80 
5. วิธีการคํานวณ:  จํานวนเด็กท่ีร่ายกายเจริญเติบโตตามวัย  X 100 
   จํานวนเด็กท่ีมารับบริการท้ังหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน): 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเด็กท่ีมีสุขภาพดี 
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2. ขอบเขตความหมาย: เด็กสุขภาพดี หมายถึง เด็กท่ีไม่เจ็บป่วยหนักจนต้องหยุดเรียน 
   เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2557) ร้อยละ 60 ของเด็กท่ีมารับบริการ 
5. วิธีการคํานวณ:     เด็กท่ีสุข   X 100 
   จํานวนเด็กท่ีมารับบริการท้ังหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  60 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถิติการลา/สอบถามผู้ปกครองเด็ก 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ทุกวัน 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเด็กท่ีไม่ได้รับอันตรายต่อร่างกายรุนแรง 
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   อันตรายรุนแรง หมายถึง อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องนําส่งสถานพยาบาล 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2557-2559) ร้อยละ 90 
5. วิธีการคํานวณ:  เด็กท่ีไม่ได้รับอันตรายต่อร่างกายรุนแรง X 100 
   เด็กท่ีมารับบริการท้ังหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  บันทึกรายงานประจําเดือนศพด. 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ทุกวัน 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเด็กท่ีมารับบริการโดยเฉลี่ยต่อวัน 
2. ขอบเขตความหมาย :  เด็ก  หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   เด็กท่ีมารับบริการ หมายถึง เด็กท่ีผู้ปกครองนํามาส่งและรับกลับในแต่ละวันท่ีเปิด
ให้บริการ 
3. หน่วยวัด :  ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2557-2559)  ร้อยละ 85 
5. วิธีการคํานวณ:   จํานวนเด็กท่ีมารับบริการในแต่ละวัน X  100 
   จํานวนเด็กท่ีสมัครเข้ารับบริการท้ังหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน): ร้อยละ  80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  บันทึกการรับ – ส่งเด็ก 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ทุกวัน 
 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : จํานวนครั้งท่ีเกิดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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2. ขอบเขตความหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริการส่วนตําบล
กระโทก 
   โรคติดต่อ หมายถึง โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนกับเด็กท่ีมารับบริการ 
3. หน่วยวัด :  ครั้ง 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2557-2559)  0 ครั้ง 
5. วิธีการคํานวณ: แจงนับ หาผลรวมจํานวนครั้งท่ีเกิดโรคติดต่อ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  1  ครั้ง 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : รายงานประจําเดือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนละครั้ง 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจท่ีผู้ปกครองมีต่อบุคลากร 
2. ขอบเขตความหมาย : บุคลากร หมายถึง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อบุคลากร 
3. หน่วยวัด :  ระดับความพึงพอใจ เช่น น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก  มากท่ีสุด 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2557-2559) ระดับความพึงพอใจมาก 
5. วิธีการคํานวณ:   ผลรวมของระดับความพึงพอใจ 
   ระดับคะแนนรวมของความพึงพอใจ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  มาก 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนละ ครั้ง 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม ,ศึกษาดูงานในแต่ละปีการศึกษา 
2. ขอบเขตความหมาย : บุคลากร หมายถึง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
   การฝึกบอรม  หมายถึง การพัฒนาความรู้ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งหน้าท่ี 
 การศึกษาดูงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติงาน 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2557-2559) ร้อยละ 80 
5. วิธีการคํานวณ:  จํานวนบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรม,ศึกษาดูงาน X 100 
   จํานวนบุคลากรท้ังหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน): ร้อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ,วุฒิบัตร 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละครั้ง 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  จํานวนกิจกรรมท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ขอบเขตความหมาย : ชุมชน หมายถึง หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ีบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 ด้าน 
3. หน่วยวัด : กิจกรรม/โครงการ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2557-2559)  5 ครั้ง 
5. วิธีการคํานวณ: แจงนับ หาผลรวมกิจกรรมท่ีชุมชนท่ีส่วนร่วม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน): 3 กิจกรรม /โครงการ 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : บันทึกการลงรายมือชื่อ ,หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม,ภาพถ่าย, 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละครั้ง 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  จํานวนกิจกรรมท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมกับชุมชน 
2. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง งานประเพณี หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดภายในชุมชนโดยชุมชน

เป็นเจ้าภาพในการจัด  
  ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. หน่วยวัด : กิจกรรม/โครงการ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2557-2559)   3 กิจกรรม/โครงการ 
5. วิธีการคํานวณ: แจงนับ หาผลรวมกิจกรรม/โครงการท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกับชุมชน 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน): เข้าร่วม 1 กิจกรรม 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมกิจกรรม ,ภาพถ่าย 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

     ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  1.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย 
  1.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
  1.5  การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 
  1.6  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  1.7  การดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  

 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย 
   2.1  การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก 
   2.2  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย 
   2.3  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   3.1  การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
   3.2  การป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 
   3.3  การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
   3.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ   
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ด้านบุคลากร 
   4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
   4.2  ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
   4.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
   5.1  การนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
   5.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
   5.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมํ่าเสมอ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
   6.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
   6.2  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งบริการชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  7.1  จัดทําแผน  ดําเนินการและประเมินคุณภาพการศึกษาสมํ่าเสมอ 
  7.2  จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตาม

ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  
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บทท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ ฯไปสู่การปฏิบัติ 

 คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   ท่ี 823/2557  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 2 / 2557 เม่ือวันท่ี 4  ธันวาคม  
2557  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) นายจุล  ขวางกระโทก       รองนายกอบต.กระโทก        ประธานคณะกรรมการ 
(2) นางทิพย์สุดา  พวงพอก                  นักบริหารงานท่ัวไป          รองประธานกรรมการ 

   รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ 
(3) นางวิไลวรรณ  ขันนะรา เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย   กรรมการ 
(4) นางนริศรา  แสไพศาล ครูดูแลเด็ก       กรรมการ 
(5) นางวไลภรณ์  คีมกระโทก ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก   กรรมการ 
(6) นางดอกไม้  ดาวจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  กรรมการ 
(7) นางวาสนา  พรวนกระโทก ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
(8) นางพิลาบ  ตงกระโทก ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
(9) นางทุเรียน  ม่ังพิมาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข  กรรมการ 
(10) นางลําหวย  ดํารงไตรรัตน์ ผู้นําชุมชน   กรรมการ 
(11) น.ส.ชัชชษา  จงวิไลเกษม นักวิชาการศึกษา  เลขานุการ / กรรมการ 

   

 ท้ังนี้ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ  มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล ฯ 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผล ฯ 
3. รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล ฯ ต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา/

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้บริหาร
ท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผล ฯ ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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4.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้แผนพัฒนากากรศึกษา
ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล  รวมท้ังสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถ
แบ่งเป็น 4 แนวทางดังนี้ 
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการเองโดยการนําแนวทางการพัฒนาและโครงการ/กิจกรรม
นําไปจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ปี พร้อมท้ังจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ 
  2.  ประสานให้ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี รับผิดชอบ
ในการควบคุม กํากับดูแลและให้คําปรึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้ดําเนินงาน ในกรณีท่ีเป็นโครงการ/
กิจกรรมท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และหรือประสานหน่วยงานหรือส่วน
ราชการอ่ืนภายในองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องและมีความพร้อมท่ีจะดําเนินงานมากกว่า 
  3.  บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ่ืนหรือองค์กรเอกชนอ่ืนในการดําเนินงานในกรณีท่ีปฏิบัติงานจะต้องเก่ียวเนื่องกับหน่วยงานหรือ
องค์กร โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบคณะทํางานหรือคณะกรรมการ 
  4.  การประสานหน่วยงานหรือองค์กรหรือองค์กรเอกชนอ่ืน ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและ
มีศักยภาพเพียงพอ เป็นผู้ดําเนินการแทน 
 

หน่วยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโดยการกํากับดูแล

ของหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหาร ตามลําดับ
ดังนี้ 
  (1)  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
  
4.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

การติดตามประเมินผล กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 

(1) กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีบริการ จํานวนสองคน 
(3)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์ คัดเลือกจํานวน หนี่งคน 

 (4)  หัวหน้าส่วนการศึกษา หรือผู้แทน จํานวน หนึ่งคน 
 (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีคณะกรรมการบริหารคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
(1)  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน 
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมิน ผลแผนให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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ภาคผนวก 

 
�  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผน

ยุทธศาสตร์ ฯไปสู่การปฏิบัติและคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

�  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา ของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลกระโทก 

� ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
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