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คํานํา 
   
  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ.2558 – 2562) ได้จัดทําข้ึนโดย
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดนครราชสีมา และ
นโยบายของอําเภอโชคชัย ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ / องค์กรอ่ืน ๆ และ
ประชาชน  เพ่ือนําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ฯ ท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้  เพ่ือนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนต่อไป 
  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2558 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
กระโทก ฉบับนี้  ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปทางการศึกษา   วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตลอดจนการติดตามประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2558 – 2562)  ไปปฏิบัติ  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน ภาคเอกชน และ
องค์กรชุมชน ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาไปในทางเดียวกัน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบากต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
เพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคลอ่ืน   การจัดการศึกษาอบรมขององค์์กรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ย่อมได้รับ ความคุ้มครอง
และส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ  มาตรา 80  บัญญัติรัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ  จัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทัน  การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมท้ัง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย  มีระเบียบวินัยคํานึงประโยชน์ส่วนรวม  และยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการ
กระจายอํานาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ชุมชน  องค์การทางศาสนา และเอกชน  จัดและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐและส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้  ปลูกจิตสํานึก  และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545  มาตรา 
41  ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการภายในท้องถ่ิน  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจะต้องจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)  ซ่ึงเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดีรู้จัก
ประมาณอย่างมีเหตุผล  มีความรอบรู้เท่าทันโลก  โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ตลอดจนต้องให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี11  (พ.ศ.2555-2559)  เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ท่ีทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซ่ึงกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล 
การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี 
เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและ
พลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและ
โลกได้อย่างมีศักด์ิศรี”  คนไทยมีคุณธรรมนําความรู้  รอบรู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  
สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพและเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรยั่งยืน  อยู่
ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาลดํารงไว้ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี  โดยมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพคน  ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาโดยให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาท้ังทางร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  ความสามารถ  ทักษะการ



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 

4 

ประกอบอาชีพ  และมีความม่ันคงในการดํารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้
ตนเองท่ีจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคมไทย   
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามมาตรา  16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (9) การจัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11)  บํารุงรักษาศิลปะ  
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ” และพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542) มาตรา 67 ภายใต้บังคับ
กฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้   
(5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(8)  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

ตามแผนการกระจายอํานาจฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องรับการถ่ายโอนกิจการด้านการจัด
การศึกษา  ท้ังการจัดการศึกษาในระบบ  และนอกระบบ  จากหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในปี  2553  ท้ังนี้
เป็นไปตามความพร้อม  ความเหมาะสมของแต่ละท้องถ่ิน    เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทกได้ใช้
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการของแต่ละท้องถ่ิน  ท้ังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีภารกิจจัดการศึกษาประการใดประการหนึ่ง  หรือท้ัง  5  ประการ  ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. การจัดการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
3. การจัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพ 
4. การจัดการส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  และกิจกรรมเด็กเยาวชน 
5. การดําเนินงานด้านการศาสนา  การบํารุงศิลปะ  จารีต  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  
 

1.2  นโยบายของรัฐบาล 
 

      คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อรัฐสภา  
วันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 
 หลักการของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหารท่ีมีความยืดหยุ่น             
ท่ีคํานึงถึง พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล โดย
รัฐบาล จะรายงานต่อรัฐสภาเม่ือมีความจําเป็นต้อง ปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากท่ีสุด 
นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 
 ประการท่ีหนึ่ง เพ่ือนํา ประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีสมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การ
พัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้
ของเศรษฐกิจไทย 
 ประการท่ีสอง เพ่ือนําประเทศไทยสู่สังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันท์ และอยู่บนพ้ืนฐานของ             
หลักนิติธรรมท่ีเป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน ต่อประชาชนคนไทยทุกคน 
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 ประการท่ีสาม เพ่ือนํา ประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดย
สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจและดําเนินไปด้วยแนวทางท่ีกล่าวมา รัฐบาล      
จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้โดยแบ่งการดําเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีจะ
เริ่มดําเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ ๔ ปีของรัฐบาล เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้ 
๑. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก 

๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น 
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง  
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน  
๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  
๑.๖ เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ    
๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา

น้ํามันเชื้อเพลิง 
๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ

เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
๑.๑๒ เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ   
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการ

ผลิตสินค้าในท้องถ่ิน 
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  

 
๒. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ   
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
๒.๕ เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไม่มีสถานะชัดเจน  
๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 
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๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
๓.๔ นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือนขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบ

ขนส่งสินค้าและบริการ 
๓.๕ นโยบายพลังงาน 
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๔.๑ นโยบายการศึกษา 
 ๔.๒ นโยบายแรงงาน 
 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
๕. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 ๕.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ 
 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีอยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ 
 ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
 ๗.๓ เสริมสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 
 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก 
 ๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมท้ังส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีและ
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
 ๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 
 ๗.๗ สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
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 ๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
 ๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการ  สื่อสารมวลชน  และสื่อสาธารณะ          
ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว  ถูกต้อง  เป็นธรรม 

1.3   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับท่ี  1๑ 

 ๑.3.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
๑) วิสัยทัศน์ 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วายความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”   
๒) พันธกิจ 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บนหลักการของ
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา  มีพันธกิจ  ดังนี้ 
 ๑. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้  ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพ่ือให้คนกินดีอยู่ดีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
 ๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์
ของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน  สร้างความม่ันคงด้านอาหารและ
พลังงาน รวมท้ังยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  พร้อมท้ังปรับ
โครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๓. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจ           
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
เหตุผล 
 1.3.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก  
 ๑) วัตถุประสงค์ 
 1.1) พัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขและสังคมมีธรรมาภิบาล 
 1.2) พัฒนาคน ชุมชน  และสังคมให้มีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง และอยู่ กับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข 
 ๑.๓) ปรับโครงสร้างและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเติบโตอย่างมี
คุณภาพ สังคมและเมืองมีความม่ันคง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 1.3.3 เป้าหมายหลัก 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑ ซ่ึงมีการกําหนดเป้าหมายเชิงตัวชี้วัดท่ีเป็นรูปธรรมใน
ข้ันตอนต่อไปของการจัดทําร่างรายละเอียดของแผนฯ ได้แก่ 
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 ๑) สังคมไทยมีความสงบสุขอย่างมีธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน 
 ๒) ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมท่ีมีคุณภาพท่ีท่ัวถึง 
 ๓) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตรวม และในการแต่ละภาคการผลิต 
 ๔) เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าภาคบริการ 
 ๕) เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ๖) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน 
 ๗) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์  ทีม่ีลําดับความสําคัญสูงในมิติสังคม  เน้นการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การพัฒนาการศึกษาท่ีเชื่อมโยงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  และการพัฒนาศักยภาพ 
แรงงานให้สามารถเพ่ิม รายได้สูงข้ึน และยกระดับเป็นชนชั้นกลาง ขณะท่ีมิติทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน (๔) ยุทธศาสตร์การสร้าง
เศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและความ
ม่ันคงในภูมิภาคและ (๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ซ่ึงมีกรอบ
แนวทางเบ้ืองต้น  ดังนี้ 
 ๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  มีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 
   ๑.๑) การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการ
ความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
   ๑.๒) สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้  เน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
   ๑.๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้าง
การมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี 
   ๑.๔) เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างงยั่งยืน  เพ่ือพัฒนาคนไทยทุก
กลุ่มวัยให้มีศักยภาพ  ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน ท้ังการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิด
เป็น ทําเป็นการสังเคราะห์ความรู้สั่งสม  และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกจิตใจท่ีมีคุณธรรม รวมท้ังการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ม่ันคง และเอ้ือต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบท 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  มีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 
   ๒.๑) การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดท่ีมีคุณภาพ มีการกระจายท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
และโอกาสของพ้ืนท่ี 
   ๒.๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต 
   ๒.๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัย 
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย  ท้ังท่ีเป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ 
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   ๒.๔) เสริมสร้างค่านิยมท่ีดีและวัฒนธรรมไทยท่ีดีมาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน  เพ่ือสร้างฐานภาคเกษตรให้
เข้มแข็งสามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพเพียงพอสําหรับผู้บริโภคทุกคนภายในประเทศ  เป็นฐานการผลิตท่ีทํา
ให้เกิดความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนความม่ันคงของยาสมุนไพร และแร่สร้างความ
สมดุลและม่ันคงของการใช้ผลิตผลการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารและพลังงาน  ตลอดจนจัดหาพลังงานให้มีความ
ม่ันคงเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศมีแนวทางท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
   ๓.๑) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
   ๓.๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
   ๓.๓) สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
   ๓.๔) สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
   ๓.๕) สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร 
   ๓.๖) ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 
 ๔) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม  เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนพ้ืนฐานแนวคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม  
รวมท้ังต่อยอดองค์ความรู้  ให้สามารถสนับสนุนการสร้างมูลค่าในการปรับ  โครงสร้างภาคการผลิตและ
บริการในทุกข้ันตอนตลอดห่วงโซ่  อุปทาน เพ่ือให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจ
ท่ีสมดุลและยั่งยืนในระยะยาวพร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ  
สร้างบรรยากาศท่ีเสรีและเป็นธรรมให้เ อ้ือต่อการผลิต การค้า และการลงทุน  รวมท้ังการพัฒนา 
ผู้ประกอบการใหม่  สร้างเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ภายในท่ีเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคมี
แนวทางสําคัญ  ดังนี้ 
   ๔.๑) พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดยไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
รวมท้ังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
   ๔.๒) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  และสร้างภูมิคุ้มกัน
จากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้  และปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลกได้อย่างยั่งยืน 
   ๔.๓) พัฒนาภาคบริการ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพยกระดับ
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน  ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของ
ประเทศ  รวมถึงเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนาได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
   ๔.๔) พัฒนากลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพ่ือสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ตาม
แนวคิดสร้างสรรค์  ซ่ึงจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และช่วย
สร้างแรงงาน  สร้างรายได้  และความภูมิใจให้กับคน 
   ๔.๕) พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน  เพ่ือลดผลกระทบจากการพ่ึงพาตลาดหลักแก้ปัญหา
ขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ  รวมท้ังสร้างประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนให้กับประเทศและ
ผู้ประกอบการของไทย 
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   ๔.๖) พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนภาค
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้  ภูมิปัญญา  ความคิดสร้างสรรค์  ด้วยการส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนาหรือผลักดันให้มีการนํางานวิจัยไปต่อยอดถ่ายทอด  และประยุกต์ใช้ประโยชน์ท้ังเชิงพาณิชย์ และ
ชุมชนอันจะเกิดให้เกิดการแพร่กระจายขององค์ความรู้และนวัตกรรม  และนําไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
   ๔.๗) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  เพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับต่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศและ
ลดภาระการลงทุนของภาครัฐ 
   ๔.๘) ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎระเบียบต่างๆ  ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบ
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม  
 ๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมและ 
ปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและภูมิภาคท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเอเซียน พร้อมกับ
เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ  ส่งเสริม
บทบาทไทยเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด  รวมท้ังบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่าง
ประเทศ มีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 
   ๕.๑) ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่
ค้าของไทยในภูมิภาคต่างๆ 
   ๕.๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี  ในการกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในทิศทางท่ี
สอดคล้องกับนโยบายระหว่างประเทศ 
   ๕.๓) พัฒนาฐานลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค  มุ่งเน้นความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนว Economic Corridor  ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์เชิง
พ้ืนท่ีท่ีสามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   ๕.๔) ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค ท่ี
ส่งผลต่อความม่ันคงแห่งชีวิต  เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างม่ันคงในภูมิภาค 
   ๕.๕) บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา
ผลประโยชน์ ของชาติ  ท้ังทางบกและทางทะเล  รวมท้ังสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง 
 ๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคมท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับ  และปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  มีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 
   ๖.๑) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๖.๒) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   ๖.๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพ่ือนําไปสู่สังคม
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๖.๔) การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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   ๖.๕) การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
เพ่ือให้สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 
   ๖.๖) การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
 
1.4  ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country  strategy) 
 จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  วาระพิเศษ 
เม่ือวันท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมเชอราตัน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์  
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทํางานร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  และเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณ ปี ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาพรวมของการทํางานร่วมกันในรอบปี  ท่ีผ่าน
มา  ซ่ึงเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์  ๒๘ ประเด็นหลัก  ๕๖  แนวทางการดําเนินการ  รวมท้ังได้มีการ  
บูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean  Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ปี ๒๕๕๘  ครั้งท่ี  ๒  เม่ือวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุม ๕๐๑ 
ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล   เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ซ่ึงเดิมประกอบด้วย  ๘  ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
strategy) ประกอบด้วย  ๔  ยุทธศาสตร์  ๓๐  ประเด็นหลัก  ๗๙  แนวทางการดําเนินการ  เพ่ือเป็นกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  คนไทยกินดีอยู่ดี มีความเสมอภาคและ
เป็นธรรม” 
 หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  เพ่ือความ
สมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 วัตถุประสงค์ : ๑. รักษาฐานรายได้  และสร้างรายได้ใหม่ 
   ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต  (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
   ๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  : ๑. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 
       ๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
       ๓. การลดรายจ่าย 
       ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก  ๗๙  แนวทางการดําเนินการ  คือ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓  แนวทางการ
ดําเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ : การลดความเลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก              
๒๐  แนวทางการดําเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ : การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย                   
๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal process) 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕  แนวทางการดําเนินการ 
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1.5 ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1.5.๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยยกมาตรฐานและ ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว การต้ังองค์กร
ร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย  จิตใจ และสติปัญญารอบรู้เท่ากัน
การเปลี่ยนแปลงสามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหารแก้ไข ปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา  พัฒนาแหล่งน้ําและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทํา
การเกษตรอินทรีย์ 
 1.5.๒) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และ
เลย เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร การ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้น
ให้ความสําคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน การทําปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วย  ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการและการลงทุนของ
ภาค  การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทําการเกษตรก้าวหน้าการเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเท่ียวท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและ
พัฒนาเส้นทาง 
  (๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและขาดแคลนน้ํา 
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเท่ียวให้มากข้ึน 
 1.5.๓) โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 
   (๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
  (๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
  (๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
  (๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 

13 

  (๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
  (๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
  (๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ําชีตอนบนและลุ่มน้ําตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 
 
1.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 วิสัยทัศน์       
 “โคราช  เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 
 พันธกิจ 

๑. บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทให้บรรลุตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก 
๒. ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพ  สังคมท่ีเอ้ืออาทรและสังคม

สมานฉันท์ 
๓. สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
๔. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
๕. สร้างกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๖. เสริมสร้างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
๗. บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพท่ียั่งยืน 
๘. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์ 
๑. พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันเฉียงเหนือ เพ่ือมุ่งสู่

เมืองท่ีน่าอยู่ 
๒. พัฒนาสังคมอย่างท่ัวถึงและยั่งยืน 
๓. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความเจริญ 

เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
๕. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเท่ียวสีเขียว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  (ตามลําดับความสําคัญ) 
๑. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ

พัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
๒. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๓. พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนใน

พ้ืนท่ี 
๔. พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ 
๖. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
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1.7 นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก    โดยมีนโยบายในการดําเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. นโยบายด้านการศึกษา 
  - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการในท้องถ่ิน 
  - ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการศึกษา เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆของ อบต.กระโทก 
  - ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในเขต อบต.กระโทก ให้มีศักยภาพ ด้านการเรียนการสอน และอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้ความทันสมัย 
  - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการจัดงานวันสําคัญทางการศึกษา เช่น งานวันเด็กแห่งชาติงานวัน
สุนทรภู่ งานวันไหว้ครูฯ 

 2. นโยบายด้านการกีฬา และนันทนาการ 
  - ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความเป็นเลิศและเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพ้ืนบ้าน 
  - ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมันฉันท์ระหว่างหมู่บ้าน 
  - ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด 
  - ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  - ส่งเสริมสนับสนุนดนตรีพ้ืนบ้าน 

 3. นโยบายด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนในการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนหันมา
สนใจในหลักธรรมของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็นหลักในการดํารงชีวิต 
  - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น 
โครงการไหว้พระ 9 วัด 
  - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
  - สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืน  
1.8  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
มี ๑๔ มาตรฐาน ๖๓  ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา (จํานวน ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานท่ี  ๑    ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสําคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑   ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ 
                   วิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒   ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการ และจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓   ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ จัดทําสารนิทัศน์  และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔   ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 
                    การศึกษาปฐมวัย และนําไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕    ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖    ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๗    ครูมีการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และนําผล 
                     การประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘     ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๙     ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑๐   ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 
มาตรฐานท่ี  ๒    ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้นํา  และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑    ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม   และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ  
                     และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒    ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีความคิด 
                    ริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้นําทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓    ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  ๓    สถานศึกษามีจํานวนเด็ก  มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑    สถานศึกษามีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องสนับสนุนการจัด   
                     ประสบการณ์  วัสดุ  ครุภัณฑ์ เพียงพอ  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ 
                     สะอาด  สวยงาม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒    สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง  มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ และสร้าง 
                    เสริมความปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓    สถานศึกษามีการระดมงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา และพัฒนา 
                    บุคลากร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔    สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมต่อการจัด 
                    การศึกษา 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา(จํานวน  ๕  มาตรฐาน  ๒๓ ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานท่ี  ๔    สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑   สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒   สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓   คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔   สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕   สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานท่ี  ๕    สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑   สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  ให้เหมาะสม 
                   กับเด็ก และบริบทของท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒   สถานศึกษาส่งเสริม  กํากับดูแลให้ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก 
                   เป็นสําคัญ และนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓   สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต  การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา 
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                   นวัตกรรม ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔   สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๕   สถานศึกษาส่งเสริม  กํากับให้ครูจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก  รายงานผล 
                   และส่งต่อข้อมูล  อย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๖   สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานท่ี  ๖    สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑    สถานศึกษาจัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง 
                    การจัดกิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒    สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยชุมชน  
                    เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
มาตรฐานท่ี  ๗    สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑    สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒    สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีเน้นคุณภาพตาม 
                    มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓    สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔    สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๕    สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๖    สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๗    สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๘    สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานท่ี  ๘    สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริม  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑    สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัด 
                    การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒    สถานศึกษาดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ  รักษา  
                    มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา(จํานวน  ๖  มาตรฐาน  ๒๓ ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานท่ี  ๙    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑    เด็กมีน้ําหนัก  ส่วนสูง  ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒    เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไก เหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓    เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และความปลอดภัยของตนเอง เหมาะสมตามวัย 
มาตรฐานท่ี  ๑๐    เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  และจิตใจ เหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑    เด็กร่าเริง  แจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพ่ือน  ครู และผู้อ่ืน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒    เด็กมีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓    เด็กสนใจ  ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
มาตรฐานท่ี  ๑๑    เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑   เด็กมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒   เด็กมีความกตัญญูกตเวที  มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และหลัก  
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    ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓    เด็กมีความซ่ือสัตย์สุจริต  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๔    เด็กรู้จักประหยัด  ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๕    เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๖    เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  และปฏิบัติตนตามระบอบ 
                      ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรฐานท่ี  ๑๒    เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  เหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑    เด็กมีทักษะความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒    เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  และมีจินตนาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓    เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๔    เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๕    เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
                       อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานท่ี  ๑๓    สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑    สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และ  
                       วัตถุประสงค์ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๒    สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๑๔    ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และเด็ก  มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๑    ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๒    ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อครู 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๓    ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๔    ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
1.9 มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
    มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
   มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก 
มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ี 
  ๑.๑มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน  

  ๑.๒ มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
  ๑.๓ มีความกตัญญูกตเวที  
  ๑.๔ มีเมตตากรุณา  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  
  ๑.๕ ประหยัด  รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
  ๑.๖ มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  
มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ตัวบ่งช้ี 
 ๒.๑ รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๒ เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานท่ี ๓  เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึก  ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
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ตัวบ่งช้ี 
 ๓.๑ สนใจและกระตือรือร้นในการทํางาน    
 ๓.๒ ทํางานจนสําเร็จและภูมิใจในผลงาน  
 ๓.๓ เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 ๓.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานท่ี ๔  เด็กสามารถคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา  และคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
ตัวบ่งช้ี 

๔.๑ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้  
๔.๒ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  
๔.๓ มีจินตนาการ  และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

 
มาตรฐานท่ี ๕ เด็กมีความรู้และทักษะเบ้ืองต้น 
ตัวบ่งช้ี 

๕.๑ มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ – เล็ก 
๕.๒ มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ 
๕.๓ มีทักษะในการสื่อสาร 
๕.๔ มีทักษะในการสังเกตและสํารวจ 
๕.๕ มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์  
๕.๖ มีทักษะในเรื่องจํานวน  ปริมาณ  น้ําหนัก และการกะประมาณ  
๕.๗ เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ 

มาตรฐานท่ี ๖ เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง 
ตัวบ่งช้ี 
 ๖.๑ รู้จักต้ังคําถามเพ่ือหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้ 
 ๖.๒ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๗ เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
ตัวบ่งช้ี  

๗.๑ รักการออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพ  และช่วยเหลือตนเองได้ 
๗.๒  มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
๗.๓ เห็นโทษของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา 
๗.๔ มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
๗.๕ ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน 

มาตรฐานท่ี ๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
ตัวบ่งช้ี  
 ๘.๑ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
 ๘.๒ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี 
 ๘.๓ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
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มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๙  ครูมีคณุธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง 
เข้ากับชุมชนได้ด ีและมีครูพอเพียง 
ตัวบ่งช้ี 

๙.๑   มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๙.๒  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน  
๙.๓  มีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก 
๙.๔  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น          
         ใจกว้าง  และยอมรับการเปลี่ยนแปลง   
๙.๕  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
๙.๖  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด 
๙.๗  มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมท้ังครูและบุคลากรสนับสนุน) 

มาตรฐานท่ี ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นเด็ก
เป็นสําคัญ  
ตัวบ่งช้ี 

๑๐.๑  มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๑๐.๒  มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
๑๐.๓  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ  
๑๐.๔  มีความสามารถในการใช้สื่อท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 
๑๐.๕  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย 
๑๐.๖  มีการนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนา    
           เด็กให้เต็มตามศักยภาพ 
๑๐.๗  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและนําผลไปใช้พัฒนาเด็ก 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๑  ผู้บริหารมีคณุธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นาํ และมีความสามารถในการบรหิารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 

๑๑.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๑๑.๒  มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้นําทางวิชาการ 
๑๑.๓  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
๑๑.๔  มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เก่ียวข้องพึงพอใจ 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบครบวงจร  
ตัวบ่งช้ี 

๑๒.๑  มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตัวสูงและ                  
   ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์  
๑๒.๒  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
๑๒.๓  มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๑๒.๔  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
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๑๒.๕  ผู้รับบริการและผู้เก่ียวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาเด็ก 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
ตัวบ่งช้ี 

๑๓.๑  มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 
๑๓.๒  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
๑๓.๓  มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
๑๓.๔  มีการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๑๓.๕  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นสําคัญ  
ตัวบ่งช้ี 

๑๔.๑  มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเด็กและท้องถ่ิน 
๑๔.๒  มีการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 
ความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
๑๔.๓  มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และสื่ออุปกรณ์การเรียนท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑๔.๔  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่นและเด็กได้เรียนรู้ 
         จากประสบการณ์ตรง 
๑๔.๕  มีการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบ 
๑๔.๖  มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์อย่างสมํ่าเสมอ 
๑ ๔ . ๗ มี ก า ร นํ า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถ่ิ น ม า ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย  
ตัวบ่งช้ี 

๑๕.๑   มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างท่ัวถึง 
๑๕.๒   มีการจัดกิจกรรม กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ และส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ของเด็ก 
๑๕.๓   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 
๑๕.๔   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 
๑๕.๕   มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
๑๕.๖   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

มาตรฐานท่ี ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งช้ี 

๑๖.๑  มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 
๑๖.๒  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก 
๑๖.๓  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วน   
          ร่วม 
๑๖.๔  มีห้องเรียน ห้องสมุด  สนามเด็กเล่น พ้ืนท่ีสีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวก 
         พอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
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๑๖.๕  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนนุและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถ่ิน  
ตัวบ่งช้ี 

๑๗.๑  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
๑๗.๒  สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา     
          หลักสูตรระดับสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี ๑๘ สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนา วิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
ตัวบ่งช้ี 

๑๘.๑  เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 
๑๘.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

1.10 ข้อมูลกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 1.10.1 บุคลากรทางการศึกษาของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีดังนี้ 
   1)  นางสาวทิพย์สุดา  หงวนไธสง ตําแหน่ง นักบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน    

            หัวหน้ากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   2)  นางสาวชัชชษา  จงวิไลเกษม ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
   3)  นางนริศรา  แสไพศาล ตําแหน่ง ครู 
   4)  นางวไลภรณ์  คีมกระโทก ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 1.10.2 งานบริหารการศึกษา 
   มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการนักเรียน งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานธุรการ ดังนี้ 
 1.10.3 งานการเจ้าหน้าท ี่ มีหน้าท่ี 
    1) ควบคุมดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เรื่องการบรรจุ   แต่งต้ัง  โอนย้าย เลื่อนระดับ สอบคัดเลือกและการคัดเลือกรวมท้ังการดําเนินการทางวินัย
ร้องเรียนและร้องทุกข์  และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                   2) ควบคุมดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผนบุคคลทะเบียนประวัติ  เช่น  การวางแผน
บุคคลทางการศึกษา การกําหนดตําแหน่งผู้ดูแลเด็กเล็กและลูกจ้าง ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี การพัฒนาบุคลากร  เช่น   การลาศึกษาต่อ  การฝึกอบรมสัมมนาการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา / 
การจัดทําทะเบียนและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
                   3) ควบคุมดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผนงาน  และโครงการ เช่น จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและแผนพัฒนาโรงเรียนโดยดําเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการจัดทํา
แผนการนําแผนไปปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินผลวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย สั่งงาน
ประสานงานและตรวจสอบ ควบคุมการดําเนินงานตามโครงการต่างๆของส่วนการศึกษา 
                    4) งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 

22 

 
  1.10.4 งานโรงเรียน /งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าท่ี 
   1)  ควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, จํานวนอาคารเรียน, ครู 
และนักเรียน ) 
           2) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           3) พิจารณาจัดต้ัง, ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           4) ดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ ครู   สื่อการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
            5) จัดต้ังและส่งเสริมสมาคมผู้ปกครอง ตลอดจนการจัดต้ังกรรมการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          6) เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ   กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเก่ียวกับ 
การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
            7)  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   8)  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน 
              9) ปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ 
           10) ปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน 
            11) สํารวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย 

   12) จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย 
           13) จัดทํารายงานการศึกษาปฐมวัย 
           14) งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.10.5 งานกิจการนักเรียน มีหน้าท่ี 
           1) ตรวจสอบสอดส่องดูแลสุขภาพ และพัฒนาการของนักเรียนให้เป็นไปตามวัย 

2)  สํารวจเด็กท่ีมีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพ่ือให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา 

3)  วิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุท่ีนักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม 
4)  จัดทํารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ 

     5) งานเก่ียวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ 
   1.10.6 งานระบบสารสนเทศ มีหน้าท่ี 
             1) รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของส่วนการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
   2)  จัดทําระบบสารสนเทศต่างๆ   เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลประกอบในการดําเนินการจัดการ 
กิจกรรม/โครงการต่างๆ 
   3)  แสวงหาและใช้ข้อมูล ข่าวสาร ในการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
   1.10.7 งานงบประมาณ   มีหน้าท่ี 
               1) งานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทน 
ตัวเงินการตรวจสอบหลักฐานในสําคัญคู่จ่ายเงินประเภทท้ังในและนอกงบประมาณรวมท้ังการลงบัญชีทํา
รายการบัญชี 
     2)  งานรวบรวมรายละเอียด และดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณของส่วนการศึกษา  
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ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ในการจัดทํางบประมาณ การทําหนังสือชี้แจงโต้ตอบ
ด้านงบประมาณการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
     3)  งานบริหารและควบคุมงบประมาณของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    4) งานเก่ียวกับการทําบัญชีเงินเดือนผู้ดูแลเด็กตามแบบ และวิธีการท่ีสํานัก 
งบประมาณกําหนด เช่น จัดทําแผนสรุปยอดเงินงบประมาณอัตราเงินเดือนท่ีขอจ่ายประจําปี การจัดทําบัญชี
ถือจ่ายเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษ2 ข้ัน ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดสถิติเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล การจัดทําสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจําปี    ซ่ึงแสดงจํานวนโรงเรียนนักเรียน ห้องเรียนและครู  
              5)  งานพัสดุ เช่น งานเก่ียวกับการขออนุมัติ จัดหา เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ 
ตลอดจนบัญชี ทะเบียนพัสดุ   เก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
   1.10.8 งานธุรการ   มีหน้าท่ี 
             1) จัดเก็บ ระเบียบ กฎหมาย 
               2) งานสารบรรณ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ 
              3)  ดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ 
และอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
         4)  ประสานเก่ียวกับ   การประชุมคณะกรรมการการศึกษา   คณะผู้บริหาร และพนักงาน  
             5)  ตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
               6)  สารบรรณขององค์การบริหารส่วนตําบลและของหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความร่วมมือ  
             7)  รักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
            8)  จัดทําคําสั่งและประกาศงาน 
              9)  ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท่ีทํา 
คุณประโยชน์ 
              10)รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
              11)พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บําเหน็จความชอบ เป็นกรณี
พิเศษ  
              12)การลาพักผ่อนประจําปีและการลาอ่ืนๆ 
              13)งานสวัสดิการต่างๆ 
              14)งานด้านประชาสัมพันธ์และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
              15)รวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนงานของส่วนการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและรายงาน 
              16)งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   1.10.9 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีหน้าท่ีควบคุม   ดูแล   และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของงานกีฬาและนันทนาการงาน
ส่งเสริม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
   1.10.10 งานกิจกรรมศาสนา      มีหน้าท่ี 
     1. กําหนดแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม 
     2. การกําหนดกิจกรรมทางศาสนา    กิจกรรมการส่งเสริมศีลธรรม และจริยธรรม 
     3. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
             4. ประชาสัมพันธ์งานด้านการศาสนา การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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     5. การจัดนิเทศ การจัดต้ังชมรม มูลนิธิเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
             6. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   1.10.11 งานกีฬาและนันทนาการ      มีหน้าท่ี 
     1.  กําหนดแผนและจัดทําการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของ
ของประชาชน 
                     2.  จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
                     3.  การจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ 
                     4.  การดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา 

5.  การขออนุญาตใช้สถานท่ี อุปกรณ์การกีฬา และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
   1.10.12 งานกิจกรรมเด็กเยาวชน     มีหน้าท่ี 
             1. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติ 
             2. งานเก่ียวกับศูนย์เยาวชน 
             3. งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน 
             4. งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม 
             5. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
             6. งานบริการด้านวิชาการอ่ืน ๆ 
             7. งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
             8. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   1.10.13 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม     มีหน้าท่ี  
                       1.  กําหนดแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจกรรม   และงานประเพณีท้องถ่ิน   งาน
ศิลปหัตถกรรมท้องถ่ิน งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
                       2.  การดําเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 
                       3.  การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
                       4.  ประชาสัมพันธ์งานด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
   1.10.14 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย     มีหน้าท่ี  
                       1. งานการสํารวจรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เก่ียวกับการศึกษานอกโรงเรียน 
                       2. งานเก่ียวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาท่ีนอกเหนือจาก
การศึกษาภาค บังคับ 
                       3. งานรณรงค์เพ่ือการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนท่ัวไป 
                       4. งานการอบรมปกครองดูแลแนะนําการศึกษาการแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่างๆ
แก่ประชาชนท่ัวไป 
                       5. งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่ 
                       6. งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่ 
            1.10.15 งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา     มีหน้าท่ี  
                       1. ควบคุมดูแลห้องสมุด 
                       2. งานจัดทํารายงานเก่ียวกับการยืม คืน หนังสือทะเบียนสมาชิก การให้บริการแก่
ประชาชน 
                       3. งานกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด 
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                       4. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 
                       5. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   1.10.16 งานกิจการโรงเรียน 
   มีหน้าท่ีควบคุม  ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของหน่วยงานศึกษานิเทศก์ 
 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร และงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ทางการศึกษา
ประกอบด้วย 
  1.10.17 งานศึกษานิเทศก์   มีหน้าท่ี 
     1. งานสํารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
             2. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
     3. งานวิจัยการศึกษา และการวิจัยในชั้นเรียน 
     4. งานให้บริการทางการศึกษาท่ัวไปด้วยการนิเทศให้คําปรึกษาปัญหาทางวิชาการ 
             5. งานประชุมอบรม สัมมนา ประสานงานและบริการทางวิชาการ 
             6. งานวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 
     7. งานประสานงานการดําเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
   8. การขอยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการต่างๆ ของงานและส่ง
ใช้เงินยืม โดยรวบรวมหลักฐานส่งงานการเงิน เป็นผู้ตั้งฎีกาเบิกจ่าย 
     9. การนิเทศติดตามผลการเรียนการสอน ทุกวิชา และทุกระดับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
   10. รวบรวมปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน การใช้หลักสูตร การ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยประสานกับฝ่ายบริหารการศึกษาเพ่ือการ
วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     11. การขอซ้ือ/ขอจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ลงทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของงาน 
นิเทศ การศึกษา และเบิกจ่ายเก่ียวกับแบบพิมพ์ธุรการชั้นเรียน   เช่น   สมุดบัญชีเรียกชื่อ สมุดบันทึกของ
นักเรียน   เอกสารเก่ียวกับการวัดผล   ใบประกาศนียบัตร 
     12. การบันทึกการประชุมและทํารายงานการประชุมของหน่วยศึกษานิเทศก์ 
  1.10.18 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร     มีหน้าท่ี  
                        1. จัดทําหลักสูตรท่ีมีความจําเป็นต่อนักเรียน  ผู้สอน 
                        2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
                        3. จัดทําส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                        4. ติดตามตรวจสอบการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรพ้ืนฐาน 
          1.10.20 งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา     มีหน้าท่ี  
                        1. จัดหาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่ 
                        2. พัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
                        3. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร  ในการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
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1.11 สรุปสถานการณ์การพัฒนาการศึกษา   
        1.7.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านการศึกษาของประชาชนในท้องถ่ิน  

ปัญหา สภาพปัญหา 

1.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน การกีฬาและ
นันทนาการ 

1.1 การศึกษาต่อของราษฎรใน
ชุมชนอยู่ในเกณฑ์ต่ํา 

1.2 ขาดแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น
การศึกษา ตามอัธยาศัย 

1.3 การละเลยประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามท้องถ่ินของชุมชน 

1.4 ประชาชนขาดการต่ืนตัวในการ
เล่นกีฬา 

1.ประชาชนไม่เห็นความสําคัญในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 
2.วัยหนุ่มสาวไม่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้าน 
3.การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนท่ี
ทันสมัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
4.ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นการศึกษาตามอัธฌาศรัย หรือ
การศึกษานอกระบบ ทําให้ยังมีความรู้ท่ีล้าหลัง ไม่ทันเหตุการณ์
บ้านเมือง 
5.การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของคน  ทําให้ไม่มีท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมหลายเรื่องตามมา 
6.วัฒนธรรมท้องถ่ินอันดีงาม  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เริ่มสูญหาย 
เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจ จากเยาวชนรุ่นหลัง จึงไม่ได้รับสืบทอด 
7.ประชาชนขาดการต่ืนตัวในการดูแล สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วย
การออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬา  

2. ปัญหาด้านสังคม 
2.1 คนว่างงาน 
2.2 ยาเสพติดแพร่ระบาด 
2.3 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ถูกทอดท้ิง 
2.4 เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการ

ดูแลเอาใจใส่ 
2.5 ประชาชนมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ 

ท่ีต่ําขาดอาชีพเสริม 

1.จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า มีแรงงานกลับสู่ท้องถ่ิน  ทํา
ให้เกิดปัญหาการว่างงาน  และไม่มีอาชีพเสริมนอกฤดูทําการเกษตร  
ทําให้ขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนหรือชุมชน 
2.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นยังคงมีอยู่ในหมู่บ้าน  
เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการปราบปรามอย่างจริงจัง 
3.การทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนมีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน  
เนื่องจากค่านิยม การเลียนแบบ ท่ีผิดๆ การส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวมีความเข้มแข็งจะบรรเทาปัญหานี้ได้ 
4.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกทอดท้ิง ไม่ได้รับการดูแล ทําให้
ต้องดํารงชีวิตอยู่ตามลําพังด้วยความยากลําบาก ขาดคนดูแลเอาใจใส่ 
5.เด็กในหมู่บ้านไม่ได้เข้ารับการศึกษาต่อในภาคบังคับ เนื่องจาก
ครอบครัวยากจน   
6.ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  ขาดการทําบัญชี
ครัวเรือนหรือการใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือย 
7.เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงเทศกาลวันหยุด ทําให้เกิดความสูญเสีย
ท้ังชีวิตและทรัพย์สิน 
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        1.7.2   ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ด้วยเทคนิค SWOT (Analysis)  (จุด
แข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตโดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 

(1) จุดแข็ง  (S : Strensth) 
     - ประชาชนมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินท้ังในด้านโครงสร้าง 

  พ้ืนฐานและคุณภาพชีวิต 
 - มีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง  สามารถรองรับการศึกษาของเด็กนักเรียนได้อย่าง

เพียงพอ 
- มีแม่น้ํามูลไหลผ่าน 

  - มีระบบคลองชลประทาน 2 แห่ง  คือ โครงการส่งน้ําลํามูลบน และโครงการส่งน้ําลําพระ
เพลิง 

 - ผู้นําชุมชนมีความรู้ความสามารถ 
 - มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
 - มีปรางค์พะโคท่ีเป็นโบราณสถานเก่าแก่ท่ีสําคัญของตําบลกระโทก 
 - มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ 1  แห่งในพ้ืนท่ี  
(2) จุดอ่อน  (W : Weakness) 

- ชุมชนมีลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
- ไม่มีระบบการจัดการด้านผังเมือง 
- ต้นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรสูงข้ึน 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม

เท่าท่ีควร 
- บุคลากรยังไม่เพียงพอต่องานและภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอน 
- ไม่มีสถานท่ีรองรับขยะในตําบลกระโทก 

(3) โอกาส  (O : Opportunity) 
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่าน จํานวน 1 สาย คือ ถนนโชคชัย – ครบุรี  
- มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีเหมาะสม 

     - มีโรงงานอุตสาหกรรม  ขนาดใหญ่ 1 แห่งในพ้ืนท่ี ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่มีงานทํา 
  - มีปรางค์พะโค สําหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์  
(4) ข้อจํากัด  (T : Threat) 

- งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน 
   - ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความ
ล่าช้าในการทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบ่ือหน่าย 
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บทที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจดุมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

 
2.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง สภาพการณ์ในอุดมคติซ่ึงเป็นจุดหมายของท้องถ่ิน    ท่ีต้องการให้
เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า  เพราะเราเชื่อว่าหากสภาพการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือ
ค่านิยมบางประการท่ีเรายึดถือ  เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และการกระจาย
รายได้ท่ีเท่าเทียมกันเป็นต้น 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง   วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต  (พิจารณาว่าองค์กรมีข้อเด่น               
ข้อด้อยอะไรบ้าง) พิจารณาปัจจุบัน (พิจารณาว่าปัจจุบันองค์กรเป็นแบบใด คือ มีบทบาทหน้าท่ีในระดับใด) 
และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้าสรุปการกําหนดวิสัยทัศน์ คือ “การตอบคําถามว่าท้องถ่ินต้องการอะไรใน
อนาคต” 

จากสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญของท้องถ่ิน     และสภาพปัญหาของท้องถ่ินตลอดจนผล
การวิเคราะห์ศักยภาพจากผลการวิเคราะห์ศักยภาพ และการประเมินสถานการพัฒนาท้องถ่ินในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนา  ในอนาคตของท้องถ่ิน     โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้วจึงได้กําหนดวิสัยทัศน์
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาศาสนา  ประเพณี  ศิลปะ  และ วัฒนธรรม ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกระโทก  ไว้ดังนี้ 

 

“ การศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน ส่งเสริมศาสนา  รักษาวัฒนธรรม”   
2.2 พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
3. ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว  

2.3  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  
2. เพ่ือพัฒนาเด็ก  เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง  สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด 
3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะ จารีต ประเพณี  ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน   และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
4. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
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บทที่ 3   
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมการศึกษาเด็กในวัยเรียนให้มีคุณภาพได้     
       มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
  เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีดี และได้มาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา  
1  พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2  การบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ 
3  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

  4  การพัฒนาครู   และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี 
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

5. การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 
6. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
7. พัฒนาด้านร่างกายให้เด็กในวัยเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน เจริญเติบโตตามวัย 
8. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
2. ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความสามารถ สามารถจัดการศึกษาได้ตามาตรฐาน 
3. โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 
 เป้าหมาย 
  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
 ตัวช้ีวัด 
  จํานวนแหล่งเรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การส่งเสริมการออกกําลังกาย   
 เป้าหมาย 
  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนา 

1. จัดต้ังและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน  ลานกีฬา  สนามกีฬา  สถานท่ีออกกําลังกาย   
และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 

2. จัดและส่งเสริมการจัดกีฬาเพ่ือมวลชนกีฬาพ้ืนเมือง 
3. จัดฝึกกีฬาข้ันพ้ืนฐาน  โดยผู้ฝกึสอนท่ีมีความชํานาญด้านกีฬาแต่ละประเภท   

ตามความพร้อมและความเหมาะสม 
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4. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและจัดต้ังชมรม  สมาคมและสโมสรเก่ียวกับกีฬา 
5. จัดให้มีหรือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทุกระดับ 

 
ตัวช้ีวัด 

จํานวนสถานท่ีออกกําลังกายครบทุกหมู่บ้าน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  
 เป้าหมาย 
  เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย  
 แนวทางการพัฒนา 
    1. จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้  เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เด็ก  เยาวชน  รักการกีฬา  
การออกกําลังกาย  การนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 
   2. จัดกิจกรรมให้เด็ก  เยาวชน  ทํากิจกรรมในเวลาว่าง 

ตัวช้ีวัด 
จํานวนประชาชนท่ีมาใช้บริการสถานท่ีออกกําลังกาย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การส่งเสริมการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 เป้าหมาย 
  เพ่ือทํานุบํารุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 แนวทางการพัฒนา 
    1. จัดให้มีการศึกษา เผยแพร่ความรู้เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้กับเด็ก  เยาวชน  และประชาชน 
ในท้องถ่ิน  ให้มีความรักและหวงแหนศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    2. จัดต้ังหรือส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์วัฒนธรรมท้องถ่ิน  พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
    3. จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม  อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี   
ท่ีเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถ่ิน 

4. จัดสรรทรัพยากรและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษา  บูรณะศาสนสถาน 
โบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและศิลปกรรมท้องถ่ิน 
    5. จัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กร  ชุมชน  สมาคมท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม 
 ตัวช้ีวัด 
  1. จํานวนศูนย์วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
  2. จํานวนกิจกรรมท่ีอนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีท่ีได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาการท่องเท่ียว 
 เป้าหมาย 

เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
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 แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถ่ิน       

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา  กีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว
และนันทนาการ 

๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้านศาสนา 
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 

๓. ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
๔. พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเท่ียวและป้ายบอกทาง 
๕. การเพ่ิมศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 

  ๖. การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัด 

  1. จํานวนแหล่งท่องเท่ียวในท้องถ่ิน 
  2. จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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บทที่ 4 
การติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัต ิ

 

จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น  คือ  การประเมินว่ามีการนํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความ
สัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น  การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ 
จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือนําไปสู่การวัดความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซ่ึงจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนอง   ต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้น  ในข้ันต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงต้อง
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง  อันจะนํามาสู่บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติ
จริงท่ีเกิดข้ึน 

 

4.๑   องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ไ ด้ มี คําสั่ งอง ค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก                   

ท่ี 467/2557  ลงวันท่ี 15  กรกฎาคม  2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย 

(๑) นายอัด  หมู่เกษม  ตําแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก กรรมการ 
(2) นายสมพงษ์  แฝกกระโทก ตําแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก กรรมการ 
(๓) นายสุดธี  ค้อนกระโทก ตําแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก  กรรมการ 
(๔) นายบุญช่วย  พ่ึงกระโทก ตําแหน่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน   กรรมการ 
(๕) นายวิโรจน์  วนิชชากร ตําแหน่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน   กรรมการ 
(๖) นางเพ็ญแข  ตลอดนอก ตําแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  กรรมการ 
(๗) นางรุ่งเรือง  นิยมมา  ตําแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กรรมการ 
(๘) นายธรรณพ  นิลสลับ  ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา  กรรมการ 
(๙) นางทิพย์สุดา  พวงพอก ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงานปลัด   กรรมการ 
(๑๐) นายเลิศ  แปะกระโทก ตําแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
(๑๑) นายสมหวัง  นามกระโทก ตําแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วน           

ตําบลกระโทก  มีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
               (๑)  กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

               (๔)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร    
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องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   ได้มีคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ท่ี 
505/2557  ลงวันท่ี 31  กรกฎาคม  ๒๕๕7  เรื่อง แต่งต้ังประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย 

(๑)  นายบุญช่วย  พ่ึงกระโทก                    ประธานกรรมการ 
 (๒)  นายอัด  หมู่เกษม                  กรรมการ/เลขานุการ 

 
4.๒   กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจซ่ึงสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด
หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินร่วมประชุมเพ่ือกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ท่ีกําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล    

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรท่ี

ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิด

จากการทํากิจกรรมท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลท่ีได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช้

หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็ได้ โดยอย่างน้อย
ต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกําหนดแนวทางดังนี้ 
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(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 

ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จาการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ
โดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัดได้ 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้กําหนด
กรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรายไตรมาส   ดังนี้ 

(๑)   ไตรมาสท่ี  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)    
(๒)   ไตรมาสท่ี  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
(๓)   ไตรมาสท่ี  ๓  (เมษายน – มิถุนายน) 
(๔)   ไตรมาสท่ี  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน)  
 

        โดยจะดําเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวมและให้รายงานครั้งท่ี ๑ ภายใน
เดือนสิงหาคมและ ครั้งท่ี  ๒  ภายในเดือนธันวาคม   โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่ีเป็น
โครงการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   มีศักยภาพท่ีจะสามารถดําเนินการได้  ในส่วนของโครงการท่ี
เกินศักยภาพจะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้า  จากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับ
อําเภอแล้วเสนอรายงานต่อผู้บริหาร   เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภา องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน   อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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4.3  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือ
ตรวจสอบว่าได้ดําเนินการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ตามเป้าหมายภายใต้
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้หรือไม่ และบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบท่ี ๑ การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒. แบบติดตามแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบท่ี  ๒  แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน แบบท่ี  ๓  คือ 
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานของ อปท. ในภาพรวม 
3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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4.4 การกําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 

 

คําชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก    อําเภอโชคชัย     จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินการ 
ไม่มี 

การดําเนินการ 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
2.   มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ   
4.   มีการจัดต้ังคณะสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5.   มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ส่วนท่ี 2  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน   (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการ   
       พัฒนาท้องถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ 
        ศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  

12.   มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.   มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
14.   มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.   มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.   มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.   มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.   มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.   มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 

แบบที่  1  แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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คําชี้แจง  :  แบบท่ี 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลกการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงาน ทุก ๆ  3 เดือน  เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
หรือไตรมาส ท่ี 1 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี     …………… 

(1)   ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)   (2)   ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3)   ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน)  (4)   ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี  
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี   1   
พ.ศ. 2550 

ปีท่ี  2    
พ.ศ. 2551 

ปีท่ี 3    
พ.ศ. 2552 

รวม 

จํานวน
โครง 
การ 

จํานวน
งบประ
มาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

จํานวน
งบประ
มาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

จํานวน
งบประ
มาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

จํานวน
งบประ
มาณ 

         
         
         
         
         
         
                 รวม         

4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี   1  พ.ศ.   
2550 

ปีท่ี  2   พ.ศ.  
2551 

ปีท่ี 3   พ.ศ.  
2552 

รวม 

จํานวน
โครง 
การ 

จํานวน
งบประ
มาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

จํานวน
งบประ
มาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

จํานวน
งบประ
มาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

จํานวน
งบประ
มาณ 

         
         
         
         
         
         
                 รวม         

 

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของท้องถิ่น 
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5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ……………………….. 
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จํานวน
โครงการ 
ท่ีอยู่ใน
ระหว่าง

ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการ 
ท่ียังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวน
โครงการ 
ท่ีมีการ
เพ่ิมเติม 

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อยละ 

             
             
             
             
             
             
             
             
             รวม             

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี ………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

       
       

       
       
       
       
       
       
รวม       
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ส่วนท่ี 3   ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
7. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี…………………….. 
 

 
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการแล้ว อยู่ ในระหว่าง

ดําเนินการ 
ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

      
      
      
      
      
      
      
                      รวม      

 
ส่วนท่ี  4  ปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….… 
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คําชี้แจง  :   แบบ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 

ส่วนท่ี 1   ข้อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา… 
2. วัน/เดือน/ปี  ท่ีรายงาน  …………………………………………………. 
 
ส่วนท่ี 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  …………………………………… 
2. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนและจํานวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ 

ในแผน 
จํานวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

   
   
   
   
   
   

รวม   

ส่วนท่ี 3  ผลการดําเนินงาน 
3. ความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

   

8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
ภาพรวม    

 

  แบบ 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
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4. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี    ……………………………………………………………………………………………… 
1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก 
 
หน่วย 

ผลการดําเนินงาน 
ก่ อ น
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

ห ลั ง
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 
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คําชี้แจง :  แบบ3/2 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในภาพรวม  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย  (2) หญิง     
2.  อายุ  (1)  ตํ่ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 
  (4)  41-50 ปี  (5)  51-60 ปี   (6)  มากกว่า  60 ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรกร 

(7) อ่ืน ๆ 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
   

ความพึงพอใจ พอใจมาก 

พอใจ 

ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ     
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

   

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 
    ในท้องถ่ิน 

   

8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
ภาพรวม    

 

 

แบบ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ส่วนยุทธศาสตร์……………………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย  (2) หญิง     
2.  อายุ  (1)  ตํ่ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 
  (4)  41-50 ปี  (5)  51-60 ปี   (6) มากกว่า  60 ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรกร 

(8) อ่ืน ๆ 
  

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

5. หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา
ด้าน…………………………………………………………โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะไห้คะแนนองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถ่ินของท่านเท่าใดภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

   
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

   

8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 
 
 

 

แบบท่ี 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ภาคผนวก 
 
 

- คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ท่ี  466/2557 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษา  
และคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  และจารีตประเพณี  
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 

- คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ท่ี    467 /๒๕๕7 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  และจารีตประเพณี  ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระโทก 
 
 

- คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ท่ี    505 /๒๕๕7 เรื่อง  แต่งต้ังประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 

- ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  พ.ศ.2558 
- 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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