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คํานํา 
   
  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสามปี( พ.ศ.2560 – 2564) ได้จัดทําข้ึน
โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด
นครราชสีมา และนโยบายของอําเภอโชคชัย ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ / องค์กร
อ่ืน ๆ และประชาชน  เพ่ือนําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ฯ ท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้  เพ่ือนําไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 
  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสามปี( พ.ศ.2560 – 2564) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระโทก ฉบับนี้  ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปทางการศึกษา   วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษา  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตลอดจนการติดตามประเมินผลการนําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสามปี( พ.ศ.2560 – 2564)  ไปปฏิบัติ  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน 
ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาไปในทางเดียวกัน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บัญญัติไว้ว่า บุคคล

ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
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  ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการภายในท้องถ่ิน  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจะต้อง
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)  ซ่ึงเน้นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุล
พอดีรู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล  มีความรอบรู้เท่าทันโลก  โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ตลอดจน
ต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  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
ประกอบอาชีพ  และมีความม่ันคงในการดํารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้
ตนเองท่ีจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคมไทย   
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามมาตรา  16            “ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (9) 
การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11)  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ” และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2542) มาตรา 67 ภายใต้บังคับกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ดังต่อไปนี้   

(5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(8)  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

ตามแผนการกระจายอํานาจฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องรับการถ่ายโอนกิจการ
ด้านการจัดการศึกษา  ท้ังการจัดการศึกษาในระบบ  และนอกระบบ  จากหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในปี  
2553  ท้ังนี้เป็นไปตามความพร้อม  ความเหมาะสมของแต่ละท้องถ่ิน    เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบล
กระโทกได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการของแต่ละ
ท้องถ่ิน  ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีภารกิจจัดการศึกษาประการใดประการหนึ่ง  หรือท้ัง  5  
ประการ  ดังนี้ 

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

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
1.2 นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 
  1.2.1. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
            1) ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีม่ันคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับ
อย่างมีมาตรฐาน 
            2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุง
ก ฎ ห ม า ย ข้ อ บั ง คั บ ท่ี จํ า เ ป็ น แ ล ะ เ พ่ิ ม ค ว า ม เ ข้ ม ง ว ด ใ น ก า ร ร ะ วั ง ต ร ว จ ส อ บ 
            3) ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมท่ีเป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
            4) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือ
กิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน 
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สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ท่ีเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ัง
พัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
            5) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย  
            6) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติท่ีได้ประกาศไว้แล้ว 
            7) แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ
ผู้ท่ีมิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและ
แนวเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจน  

1.2.2 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัด
ให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนท่ัวไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
            4) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

5) ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
1.3.นโยบายด้านดารศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเท่ียวของผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วน
ตําบลกระโทก 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก    โดยมีนโยบายใน
การดําเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.3.1 นโยบายด้านการศึกษา 
  - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ให้สอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการในท้องถ่ิน 
  - ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆของ อบต.กระโทก 
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  - ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในเขต อบต.กระโทก ให้มีศักยภาพ ด้านการเรียนการสอน 
และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ความทันสมัย 
  - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการจัดงานวันสําคัญทางการศึกษา เช่น งานวันเด็ก
แห่งชาติ                       งานวันสุนทรภู่ งานวันไหว้ครูฯ 
 1.3.2 นโยบายด้านการกีฬา และนันทนาการ 
  - ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความเป็นเลิศและเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพ้ืนบ้าน 
  - ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมันฉันท์ระหว่างหมู่บ้าน 
  - ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด 
  - ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
  - ส่งเสริมสนับสนุนดนตรีพ้ืนบ้าน 
 1.3.3 นโยบายด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนในการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนและ
เยาวชนหันมาสนใจในหลักธรรมของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็นหลักในการดํารงชีวิต 
  - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรทางศาสนาและวัฒนธรรม 
เช่น โครงการไหว้พระ 9 วัด 
  - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
  - สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืน  
1.4  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
มี ๑๔ มาตรฐาน ๖๓  ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา (จํานวน ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานท่ี  ๑    ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้น
เด็กเป็นสําคัญ 
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 
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 
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มาตรฐานท่ี  ๒    ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้นํา  และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

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 และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุน

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 
                   นวัตกรรม ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔   สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๕   สถานศึกษาส่งเสริม  กํากับให้ครูจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก  รายงานผล 
                   และส่งต่อข้อมูล  อย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๖   สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานท่ี  ๖    สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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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  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็น
มาตรการเสริม  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  
    ศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓    เด็กมีความซ่ือสัตย์สุจริต  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๔    เด็กรู้จักประหยัด  ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๕    เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๖    เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  และปฏิบัติตนตามระบอบ 
                      ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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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  มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง

และชุมชน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๑    ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๒    ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อครู 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๓    ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๔    ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 

1.5 มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
    มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
   มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก 
มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ี 
 ๑.๑    มีวินัย 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 รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแ 
 
 
ปลงสิ่งแวดล้อม 
๒.๒ เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานท่ี ๓  เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึก  ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งช้ี 
 ๓.๑ สนใจและกระตือรือร้นในการทํางาน    
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 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 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๙  ครูมีคณุธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง 
เข้ากับชุมชนได้ด ีและมีครูพอเพียง 
ตัวบ่งช้ี 
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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 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นเด็กเป็นสําคัญ  

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 และมีความสามารถในการบรหิารจัด
การศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 
๑๑.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๑๑.๒  มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้นําทางวิชาการ 
๑๑.๓  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
๑๑.๔  มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เก่ียวข้องพึงพอใจ 
มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบครบวงจร  

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

๑๓.๑  มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 
๑๓.๒  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
๑๓.๓  มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
๑๓.๔  มีการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๑๓.๕  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็ก 

             เป็นสําคัญ  
ตัวบ่งช้ี 

๑๔.๑  มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเด็กและท้องถ่ิน 
๑๔.๒  มีการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 

ความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
๑๔.๓  มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และสื่ออุปกรณ์การเรียน

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑๔.๔  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่นและเด็กได้เรียนรู้ 
         จากประสบการณ์ตรง 
๑๔.๕  มีการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบ 
๑๔.๖  มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์อย่างสมํ่าเสมอ 
๑๔ . ๗   มี ก า รนํ า แหล่ ง เ รี ยน รู้ แ ล ะภู มิ ปัญญา ท้ อง ถ่ิ นม า ใ ช้ ใ นก า ร จั ดป ร ะสบกา 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 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ี 
๑๖.๑  มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 
๑๖.๒  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก 
๑๖.๓  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
            และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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 สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนา วิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

ตัวบ่งช้ี 
๑๘.๑  เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 
๑๘.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

1.6 ข้อมูลกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
1.6.1 บุคลากรทางการศึกษาของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีดังนี้ 

6.1.1  นางสาวทิพย์สุดา  หงวนไธสง ตําแหน่ง นักบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการ
แทนหัวหน้ากองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6.1.2  นางสาวชัชชษา  จงวไิลเกษม ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
6.1.3  นางนริศรา  แสไพศาล           ตําแหน่ง ครู 
6.1.4  นางวไลภรณ์  คีมกระโทก ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

1.6.2 งานบริหารการศึกษา 
มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งานกิจการนักเรียน งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานธุรการ ดังนี้ 
1.6.2.1   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  

 
   1.6.2.2   งานโรงเรียน /งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าท่ี 
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  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 
   1.6.2.3 งานกิจการนักเรียน มีหน้าท่ี 
             1) ตรวจสอบสอดส่องดูแลสุขภาพ และพัฒนาการของนักเรียนให้เป็นไปตามวัย 

               2)  สํารวจเด็กท่ีมีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพ่ือให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา 

  3)  วิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุท่ีนักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม 
  4)  จัดทํารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ 
  5) งานเก่ียวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ 

   1.6.2.4 งานระบบสารสนเทศ มีหน้าท่ี 
              1) รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของส่วนการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

  2)  จัดทําระบบสารสนเทศต่างๆ   เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลประกอบในการดําเนินการจัดการ 
กิจกรรม/โครงการต่างๆ 

  3)  แสวงหาและใช้ข้อมูล ข่าวสาร ในการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
   1.6.2.5 งานงบประมาณ   มีหน้าท่ี 

              1) งานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทน 
ตัวเงินการตรวจสอบหลักฐานในสําคัญคู่จ่ายเงินประเภทท้ังในและนอกงบประมาณรวมท้ังการลงบัญชีทํา
รายการบัญชี 

  2)  งานรวบรวมรายละเอียด และดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณของส่วนการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ในการจัดทํางบประมาณ การทําหนังสือชี้แจงโต้ตอบ
ด้านงบประมาณการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
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  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 และบํารุงรักษา
พัสดุ ตลอดจนบัญชี ทะเบียนพัสดุ   เก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  

   1.6.2.6 งานธุรการ   มีหน้าท่ี 
            1) จัดเก็บ ระเบียบ กฎหมาย 
              2) งานสารบรรณ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ 

             3)  ดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ 
และอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

        4)  ประสานเก่ียวกับ   การประชุมคณะกรรมการการศึกษา   คณะผู้บริหาร และ
พนักงาน  
            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 
   1.6.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีหน้าท่ีควบคุม   ดูแล   และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของงานกีฬาและนันทนาการงาน
ส่งเสริม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 

   1.6.3.1 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 

 
   1.6.3.2 งานกีฬาและนันทนาการ      มีหน้าท่ี 

  1.  กําหนดแผนและจัดทําการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของ
ของประชาชน 
                       2.  จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
                       3.  การจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ 
                       4.  การดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา 

5. การขออนุญาตใช้สถานท่ี อุปกรณ์การกีฬา และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
   1.6.3.3 งานกิจกรรมเด็กเยาวชน     มีหน้าท่ี 
            1. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติ 
            2. งานเก่ียวกับศูนย์เยาวชน 
            3. งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน 
            4. งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม 
            5. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
            6. งานบริการด้านวิชาการอ่ืน ๆ 
            7. งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
            8. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   1.6.3.4 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม     มีหน้าท่ี  

                       1.  กําหนดแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจกรรม   และงานประเพณีท้องถ่ิน   งาน
ศิลปหัตถกรรมท้องถ่ิน งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
                       2.  การดําเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 
                       3.  การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
                       4.  ประชาสัมพันธ์งานด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
     1.6.3.5 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 
             1.6.3.6 งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา     มีหน้าท่ี  
                       1. ควบคุมดูแลห้องสมุด 
                       2. งานจัดทํารายงานเก่ียวกับการยืม คืน หนังสือทะเบียนสมาชิก การให้บริการแก่
ประชาชน 
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                       3. งานกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด 
                       4. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 
                       5. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   1.6.4 งานกิจการโรงเรียน 
   มีหน้าท่ีควบคุม  ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของหน่วยงานศึกษานิเทศก์ 
 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร และงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ทางการศึกษา
ประกอบด้วย 

  1.6.4.1 งานศึกษานิเทศก์   มีหน้าท่ี 
  1. งานสํารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 

            2. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
  3. งานวิจัยการศึกษา และการวิจัยในชั้นเรียน 
  4. งานให้บริการทางการศึกษาท่ัวไปด้วยการนิเทศให้คําปรึกษาปัญหาทางวิชาการ 

            5. งานประชุมอบรม สัมมนา ประสานงานและบริการทางวิชาการ 
            6. งานวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 

  7. งานประสานงานการดําเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
8. การขอยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการต่างๆ ของงานและ

ส่งใช้เงินยืม โดยรวบรวมหลักฐานส่งงานการเงิน เป็นผู้ตั้งฎีกาเบิกจ่าย 
  9. การนิเทศติดตามผลการเรียนการสอน ทุกวิชา และทุกระดับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
10. รวบรวมปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา    เก่ียวกับการเรียนการสอน    การใช้

หลักสูตร การประกันคุณภาพทางการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยประสานกับฝ่ายบริหาร
การศึกษาเพ่ือการวางแผน   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  11. การขอซ้ือ/ขอจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ลงทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของงาน 
นิเทศ การศึกษา และเบิกจ่ายเก่ียวกับแบบพิมพ์ธุรการชั้นเรียน   เช่น   สมุดบัญชีเรียกชื่อ สมุดบันทึกของ
นักเรียน   เอกสารเก่ียวกับการวัดผล   ใบประกาศนียบัตร 

  12. การบันทึกการประชุมและทํารายงานการประชุมของหน่วยศึกษานิเทศก์ 
  1.6.4.2 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร     มีหน้าท่ี  

                        1. จัดทําหลักสูตรท่ีมีความจําเป็นต่อนักเรียน  ผู้สอน 
                        2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
                        3. จัดทําส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                        4. ติดตามตรวจสอบการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรพ้ืนฐาน 
           1.6.4.3 งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา     มีหน้าท่ี  
                        1. จัดหาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่ 
                        2. พัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
                        3. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร  ในการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
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1.7 สรุปสถานการณ์การพัฒนาการศึกษา   

        1.7.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านการศึกษาของประชาชนในท้องถ่ิน  
ปัญหา สภาพปัญหา 

1.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน การกีฬาและ
นันทนาการ 

1.1 การศึกษาต่อของราษฎรใน
ชุมชนอยู่ในเกณฑ์ต่ํา 

1.2 ขาดแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น
การศึกษา ตามอัธฌาศรัย 

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
เกิดข้ึนใน 

อนาคตข้างหน้า  เพราะเราเชื่อว่าหากสภาพการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบาง
ประการ      ท่ีเรายึดถือ  เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และการกระจายรายได้ท่ี
เท่าเทียมกันเป็นต้น 

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 67/2559  ลงวันท่ี 12  กุมภาพันธ์  2559 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 
146/๒๕๕9  ลงวันท่ี 11  พฤษภาคม  ๒๕๕9  เรื่อง   แต่งต้ังประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย 

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

 
5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

  จะเริ่มต้นจากโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ  แล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทําการประเมินผลสําเร็จเป็นรายโครงการ และประเมินผลสําเร็จของ
ทุกจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดหรือไม่  ท้ังนี้ ควรประเมินผลท้ังระบบ 
กล่าวคือ ประเมินท้ังปัจจัยท่ีใช้  กระบวนการท่ีใช้ ผลผลิตท่ีได้รับ  และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะได้ทราบถึง
ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  สําหรับนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป   
  

5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
  ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ กําหนดข้ึนตามความเหมาะสมของแต่ละ
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผล
และข้อเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพ่ือให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕64) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 

26 

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
โครงกา

ร 

จํานวน
งบประ
มาณ 

จํานวน
โครงกา

ร 

จํานวน
งบประ
มาณ 

จํานวน
โครงกา

ร 

จํานวน
งบประ
มาณ 

จํานวน
โครงกา

ร 

จํานวน
งบประ
มาณ 

         
         
         
         
         
         
                 รวม         

4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี   1  พ.ศ.   
2550 

ปีท่ี  2   พ.ศ.  
2551 

ปีท่ี 3   พ.ศ.  
2552 

รวม 

จํานวน
โครงกา

ร 

จํานวน
งบประ
มาณ 

จํานวน
โครงกา

ร 

จํานวน
งบประ
มาณ 

จํานวน
โครงกา

ร 

จํานวน
งบประ
มาณ 

จํานวน
โครงกา

ร 

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 

จํานว
น 

ร้อย
ละ 

จํานว
น 

ร้อย
ละ 

จํานว
น 

ร้อย
ละ 

จํานว
น 

ร้อย
ละ 

จํานว
น 

ร้อย
ละ 

จํานว
น 

ร้อย
ละ 

             
             
             
             
             
             
             
             
             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 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕64) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 

32 

 
 
 
 
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 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕64) องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 

33 

 
 
 
 
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)  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 

(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 116 /2559  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษา  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

- คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ท่ี 117 /2559  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

- คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ท่ี  67/2559  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

- คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ท่ี  146/2559  เรื่อง  แต่งต้ังประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

- บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 
- ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560 -2564) 
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