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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80  ได้กําหนดให้รัฐต้อง
ดําเนินการตามนโยบาย ด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมด้วยการคุ้มครองและพัฒนา
เด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี
แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาแห่งชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของความ
เป็นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ชุมชน องค์กรทางศาสนา และเอกชนจัด/มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2545 ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษา ต้องมีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
ม า ต ร า  4 1  อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น มี สิ ท ธิ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ ใ ด ร ะ ดั บ ห นึ่ ง 
หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม ความต้องการภายในท้องถ่ิน และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 “มาตรา 16 
(9) ได้บัญญ ัติให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดการศึกษา 
ประกอบกับแนวคิด เชิงยุทธศาสตร์ของหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ ในชุมชน อันจะทําให้การดําเนินงานต่างๆ มีความยั่งยืน โดยการมีส่วน
ร่วมจะมีต้ังแต่ข้ันตอนการค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การพิจารณาตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ หรือโดยสรุปก็คือ ร่วมคิด ร่วมกําหนด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา 
ร่วมรับประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบ 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ในฐานะหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ด้านการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจ ซ่ึงปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดต้ัง และดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมท้ัง รับการ
ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้มาตรฐาน การพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงได้จัดทํามาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐานและ         
มีคุณภาพตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 
2551 และเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ. 2552 -2561)   
ซ่ึงรัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ในฐานะหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจหน้าท่ีรับผิดชอบด้าน
การพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอน การกระจายอํานาจ มี
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หน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ และได้มาตรฐาน โดยใช้กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้น
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัย 4 ประการ คือ เด็ก ครอบครัว ชุมชน และ
วิชาชีพ ความเก่ียวเนื่องกันระหว่างครูผู้ดูแลเด็กกับครอบครัวและชุมชน นําไปสู่ความสําเร็จของการศึกษา
ปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นกระบวนการของการพัฒนาและการสนองตอบความต้องการของเด็ก
และครอบครัว ท่ีเก่ียวเนื่องกันซ่ึงเรียกว่า การศึกษาแบบองค์รวม ซ่ึงหมายความว่าการศึกษาปฐมวัย
จะต้องเข้าถึงครอบครัวและชุมชนท่ีครอบครัวต้ังอยู่ด้วย การศึกษาปฐมวัยต้องแสดงภาพการประสานและ
ร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ปกครอง การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครองจะช่วยให้ทราบความคาดหวัง
ของผู้ปกครองท่ีมีต่อสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาขีดความสามารถ        
ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ      
การจัดการศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ได้นั้น จําเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์        
การพัฒนาท่ีชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับตําบล 
 
1.2 นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

นโยบายของรัฐบาล 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

          โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก  ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลัก
ของชาติ โดยไม่คํานึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ัง
จะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
         2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
          - การบริหารจัดการชายแดน  
          - การสร้างความม่ันคงทางทะเล  
          - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
          - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
          - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
          2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ท้ังจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
           2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณา
การความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 
           2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ  หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ท้ังทางตรงและทางอ้อม  
3. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
          3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีม่ันคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับ
อย่างมีมาตรฐาน 
          3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติการท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับท่ีจําเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
          3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมท่ีเป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
 
          3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมท่ี
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพัก
ฟ้ืน และโรงพยาบาล ท่ีเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
          3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย  
          3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติท่ีได้ประกาศไว้แล้ว 
          3.7 แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ
ผู้ท่ีมิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อน
และแนวเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจน  
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
          4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
          4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณา
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จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
          4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนท่ัวไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
          4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
          4.5 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
          5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
          5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ท่ีส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน  
          5.3 ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดย
จัดให้มีมาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการทันที ระยะต่อไปท่ีต้อง
แก้ไขปัญหาพ้ืนฐานท่ีค้างคาอยู่ และระยะยาวท่ีต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
           6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้น
กําหนดภายในสิ้นปีนี้ 
           6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้จัดทํา
ไว้ โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีให้
ความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการดําเนินงานร่วมนําแหล่งเงินอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศ
เกินความจําเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 
           6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทท่ีมี
ผลตอบแทนดี  
           6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต การช่วยเหลือใน
เรื่องปัจจัยการผลิตอย่างท่ัวถึง 
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           6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 
           6.6 ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนท่ีท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในโอกาสแรกท่ีจะทําได้  
           6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
           6.8 แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล โดยระดม
ความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ําท่วมรุนแรงดัง เช่นปี 2554  ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่ง
ดําเนินการสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซ่ึงจะสามารถทําได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
           6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ี
เหมาะสมระหว่างน้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหม่ท้ังในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
           6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษี
เงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า
และขยายรากฐาน การจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ซ่ึงจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยท่ีสุด  รวมท้ังปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทท่ีเอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ท่ีมีฐานะ
การเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากข้ึน 
           6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลท่ีผ่านมา ซ่ึงจํานวนสูงมากกว่า 700,000 
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทําให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนา
ประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด และยืด
ระยะเวลาชําระคืนให้นานท่ีสุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
            6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือต้ังฐานให้รัฐบาล
ต่อไปทําได้ทันที  
            - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ท่าอากาศยานดอน
เมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            - ด้านการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลําน้ําชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 
ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลําน้ําเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังรวมท้ังการขุดลอกร่องน้ําลึก 
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            6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดต้ังหน่วยงานกํากับดูแล
ระบบราง เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการท่ีเป็น
ธรรม การลงทุน การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ 
            6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ กําหนด
เป้าหมายและมาตรการท่ีจะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาท
การเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
            6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
            6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
            6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง  ซ่ึงจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  
 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
           - เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ   อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ําโขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 
           - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการ
ลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสําคัญกับด่าน
ชายแดนท่ีสําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลอง
ใหญ่ 
   8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 
และนวัตกรรม 
           8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ํากว่า 
1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 
           8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ําและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม  ในกรณีท่ีจําเป็นจะต้องซ้ือวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มี
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เง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
           9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 
           9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดําริท่ีให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การกําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
           9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จัดให้มีแผนบริหารน้ําของประเทศ เพ่ือให้การจัดทําแผนงานไม่เกิดความซํ้าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบ 
           9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนท่ี
ใดท่ีสามารถจัดการขยะ มูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษโดยกําหนดให้ท้ิงในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึนแบบ
มีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบท้ิงขยะติดเชื้อและใช้มาตรการทางกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
          10.1 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของ
ภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการ โดยจะดําเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็นและตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้
สามารถดําเนินการได้ 
          10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ท้ัง
จะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการ
ปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็น
สําคัญ 
          10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ 
          10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องท่ี
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
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11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
          11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีล้าสมัย ไม่เป็นธรรมไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมท่ีมีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการท่ีจะจัดต้ังข้ึน
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดําเนินการ 
          11.2 ในระยะต่อไป จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับท่ี  1๑  (พ.ศ.2555-2559) 
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยน
เร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เป็นท้ังโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันท่ีจะ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศ
ให้เข้มแข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป 
เพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง”  
 พันธกิจ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บนหลักการของ

การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา  มีพันธกิจ  ดังนี้ 
๑. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้  ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพ่ือให้คนกินดีอยู่

ดี  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์
ของคนไทยขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน  สร้างความม่ันคงด้านอาหารและ
พลังงาน รวมท้ังยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  พร้อมท้ัง
ปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตร  กับสิ่งแวดล้อม 

๓. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤต
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะสามารถรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก  
๒.๑ วัตถุประสงค์ 

๒.๑.๑ พัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขและสังคมมี     
ธรรมาภิบาล 

๒.๑.๒ พัฒนาคน ชุมชน  และสังคมให้มีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง และอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข 
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๒.๑.๓ ปรับโครงสร้างและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเติบโต
อย่างมีคุณภาพ สังคมและเมืองมีความม่ันคง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ 
ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒.๒ เป้าหมายหลัก 
    เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑ ซ่ึงมีการกําหนดเป้าหมายเชิงตัวชี้วัดท่ีเป็น

รูปธรรมในข้ันตอนต่อไปของการจัดทําร่างรายละเอียดของแผนฯ ได้แก่ 
 ๒.๒.๑ สังคมไทยมีความสงบสุขอย่างมีธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน 
 ๒.๒.๒ ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมท่ีมีคุณภาพท่ีท่ัวถึง 
 ๒.๒.๓ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตรวม และในการแต่ละภาคการผลิต 
 ๒.๒.๔ เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าภาคบริการ 
 ๒.๒.๕ เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ๒.๒.๖ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน 
 ๒.๒.๗ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์  ทีม่ีลําดับความสําคัญสูงในมิติสังคม  เน้นการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม  การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การพัฒนาการศึกษาท่ีเชื่อมโยงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  และการ
พัฒนาศักยภาพ แรงงานให้สามารถเพ่ิม รายได้สูงข้ึน และยกระดับเป็นชนชั้นกลาง ขณะท่ีมิติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและ
พลังงาน (๔) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม  (๕) ยุทธศาสตร์การ
สร้ า งความเชื่ อมโยงเศรษฐกิจและความม่ันคงในภู มิภาคและ (๖ )  ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ซ่ึงมีกรอบแนวทางเบ้ืองต้น  ดังนี้ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  มีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ

เสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
 ๓.๑.๒ สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจกและสร้างการ     มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
 ๓.๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมี
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี 
 ๓.๑.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
         ๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างงย่ังยืน  เพ่ือพัฒนาคนไทย
ทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพ  ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน ท้ังการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต คิดเป็น  ทําเป็นการสังเคราะห์ความรู้สั่งสม  และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกจิตใจ               ท่ีมีคุณธรรม 
รวมท้ังการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ม่ันคง และเอ้ือต่อการพัฒนาคน
อย่างสอดคล้องกับบริบท การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  มีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดท่ีมีคุณภาพ มีการกระจายท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนท่ี 
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 ๓.๒.๒ พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 ๓.๒.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัย 
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย  ท้ังท่ีเป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้
ใหม่ 
 ๓.๒.๔ เสริมสร้างค่านิยมท่ีดีและวัฒนธรรมไทยท่ีดีมาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
         ๓.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน  เพ่ือสร้างฐานภาค
เกษตรให้เข้มแข็งสามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพเพียงพอสําหรับผู้บริโภคทุกคนภายในประเทศ  เป็นฐาน
การผลิตท่ีทําให้เกิดความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนความม่ันคงของยาสมุนไพร 
และแร่สร้างความสมดุลและม่ันคงของการใช้ผลิตผลการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารและพลังงาน  ตลอดจน
จัดหาพลังงานให้มีความม่ันคงเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศมีแนวทางท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
 ๓.๓.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 ๓.๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
 ๓.๓.๓ สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 ๓.๓.๔ สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 ๓.๓.๕ สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร 
 ๓.๓.๖ ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 

๓.๔ ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม  เพ่ือสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนพ้ืนฐานแนวคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรม  รวมท้ังต่อยอดองค์ความรู้  ให้สามารถสนับสนุนการสร้างมูลค่าในการปรับ  โครงสร้างภาคการ
ผลิตและบริการในทุกข้ันตอนตลอดห่วงโซ่  อุปทาน เพ่ือให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่
ไปสู่เศรษฐกิจท่ีสมดุลและยั่งยืนในระยะยาวพร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ด้านเศรษฐกิจ  สร้างบรรยากาศท่ีเสรีและเป็นธรรมให้เอ้ือต่อการผลิต การค้า และการลงทุน  รวมท้ังการ
พัฒนา ผู้ประกอบการใหม่  สร้างเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ภายในท่ีเชื่อมโยงก ับประเทศใน
ภูมิภาคมีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 
 ๓.๔.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดยไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  รวมท้ังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
 ๓.๔.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  และสร้างภูมิคุ้มกันจาก
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้  และปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลกได้อย่างยั่งยืน 
 ๓.๔.๓ พัฒนาภาคบริการ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพยกระดับ
คุณภาพ  แหล่งท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน  ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลัก
ของประเทศ  รวมถึงเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ ท้องถ่ินท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 ๓.๔.๔ พัฒนากลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพ่ือสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ตามแนวคิด
สร้างสรรค์  ซ่ึงจะเป็น อีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และช่วยสร้าง
แรงงาน  สร้างรายได้  และความภูมิใจให้กับคน 
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 ๓.๔.๕ พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน  เพ่ือลดผลกระทบจากการพ่ึงพาตลาดหลักแก้ปัญหาขาด
แคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ  รวมท้ังสร้างประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนให้กับประเทศและ
ผู้ประกอบการของไทย 
 ๓.๔.๖ พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนภาค
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้  ภูมิปัญญา  ความคิดสร้างสรรค์  ด้วยการส่งเสริมการลงทุน
วิจัยและพัฒนาหรือผลักดันให้มีการนํางานวิจัยไปต่อยอดถ่ายทอด  และประยุกต์ใช้ประโยชน์ท้ังเชิง
พาณิชย์ และชุมชนอันจะเกิดให้เกิดการแพร่กระจายขององค์ความรู้และนวัตกรรมและนําไปสู่การสร้าง
รายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 ๓.๔.๗ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  เพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับต่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศและลด
ภาระการลงทุนของภาครัฐ 
 ๓.๔.๘ ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎระเบียบต่างๆให้เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม  

๓.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค    
เพ่ือเตรียมพร้อมและปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและภูมิภาคท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู่

ประชาคมเอเซียน พร้อมกับเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจ          จากศักยภาพท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ  ส่งเสริมบทบาทไทยเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด  รวมท้ังบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ มีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 
 ๓.๕.๑ ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้า
ของไทยในภูมิภาคต่างๆ 
 ๓.๕.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี  ในการกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในทิศทางท่ี
สอดคล้องกับนโยบายระหว่างประเทศ 
 ๓.๕.๓ พัฒนาฐานลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค  มุ่งเน้นความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนว Economic Corridor  ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนท่ี
ท่ีสามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๓.๕.๔ ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค ท่ีส่งผล
ต่อความม่ันคงแห่งชีวิต  เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างม่ันคงในภูมิภาค 
 ๓.๕.๕ บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติท้ังทางบกและทางทะเล  รวมท้ังสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง 

๓.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  เพ่ืออนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็น
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับ  และปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  มีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 
 ๓.๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ๓.๖.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพ่ือนําไปสู่สังคมท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 ๓.๖.๔ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๓.๖.๕ การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพ่ือให้
สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 
 ๓.๖.๖ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
 
ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country  strategy) 
 จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  วาระ
พิเศษ  เม่ือวันท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี  เพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทํางานร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  และเป็น
กรอบในการจัดทํางบประมาณ   ปี ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาพรวมของการทํางาน
ร่วมกันในรอบปี  ท่ีผ่านมา  ซ่ึงเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์  ๒๘ ประเด็นหลัก  ๕๖  แนวทาง                
การดําเนินการ  รวมท้ังได้มีการบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean  
Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ปี ๒๕๕๘  ครั้งท่ี  ๒  เม่ือวันท่ี  ๒๔  
ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล  เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์  โดยหลังจาก
บูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก  
๗๙  แนวทางการดําเนินการ  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  คนไทยกินดีอยู่ดี มีความเสมอภาค
และเป็นธรรม” 
 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 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓  แนว
ทางการดําเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ : การลดความเลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก  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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ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช.  ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  มีท้ังหมด  9  ด้านดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
 4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
 6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
 8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและ
ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
 9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต  คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
ค่านิยมหลักของคนไทยข้ึนมาให้ชัดเจน  เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  ดังนี้ 
 1) มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซ่ึงเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2) ซ่ือสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3) กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
 4) ใฝ่หาความรู้  หม่ันศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม 
 6) มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7) เข้าใจ เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 8) มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ 
 9) มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทํา  รู้ปฏิบัติ  ตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10) รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจําเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย  จําหน่าย  และขยาย
กิจการ  เม่ือมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
 11) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส  มีความละอาย  
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
1.3 นโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัดและอําเภอ 
  1.3.1กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี  ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒  บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ท้องถ่ิน  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทํากรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน                        
เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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 ๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุลเป็น
ธรรมและภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ  ควบคู่
กับแนวคิด  “การพัฒนาแบบองค์รวม” ท่ียึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคี การพัฒนา  และหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒ หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 
  (๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศ  และภาครวมถึงชุมชน 
  (๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส
ของพ้ืนท่ี 
 ๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
สําคัญ ต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม  
การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ  ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือ
เป็นฐาน การพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  และการท่องเท่ียวของ
ภูมิภาคโดยเฉพาะ 
  ๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร-แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนท่ี  อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบ่ี-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
  ๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor)  ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-
สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดย
เน้นพ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน 
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนท่ี เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน  ได้แก่  พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรมและการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยยกมาตรฐานและ ประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
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การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย  จิตใจ และสติปัญญา
รอบรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงสามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหารแก้ไข 
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและ
ดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี
ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา  พัฒนาแหล่งน้ําและ
ระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริม
ทําการเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย 
หนองบัวลําภู และเลย เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิต
ด้านการเกษตร การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร เน้นให้ความสําคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน การทําปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วย  ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า
บริการและการลงทุนของภาค  การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทําการเกษตร
ก้าวหน้าการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเท่ียวท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการ
สร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง 
  (๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร และอํานาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ
ขาดแคลนน้ํา การสร้างงานและรายได้จากการท่องเท่ียวให้มากข้ึน 

๓.๓ โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 
   (๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
  (๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
  (๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
  (๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
  (๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
  (๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
  (๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ําชีตอนบนและลุ่มน้ําตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์) 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์)  ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)  (ฉบับทบทวน)  ได้จัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วน  ท้ังภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชา
สังคมจากท้ัง 4 จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ต้ังแต่การรวบรวมและจัดทําข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่ม
จังหวัด  การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด แผนงานและ
โครงการ 

จากการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้
กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ   

1.  เ ป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนท่ีสํา คัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. เป็นแหล่งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  อารยธรรมและไหม 
3. เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ  Logistic  กระจายสินค้าในภูมิภาค  และการค้า

ชายแดน 
4 .  เ ป็นแหล่ งทรัพยากรธรรมชา ติ ท่ีสม บูรณ์ของภาคตะวันออกเ ฉียง เหนื อ                                                                                                                                

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์  “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหมและ
การท่องเท่ียวอารยธรรมขอม”  เป็น  “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม   ท่องเท่ียวอารยธรรม  Logistic 
และ การค้าชายแดน  เช่ือมโยงกลุ่มอาเซียน” 
เป้าประสงค์รวม 
 1. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ  ด้านการท่องเท่ียวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
 3. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ  Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
และประเทศอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  (Strategies  Issues)  จํานวน 3 ด้าน คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม แลแปรรูปอาหารเข้าสู่
ครัวโลก 
 เป้าประสงค์ 
 1. ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 2. มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและพลังงานทดแทน 
 3. ส่งเสริมการปลูกอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
 4. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือการค้าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์  ด้านการท่องเท่ียว  ผลิตภัณฑ์ไหมและ
การค้าชายแดน 
 เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3  พัฒนาระบบ  Logistic  เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
 เป้าประสงค์ 
 1. สร้างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินค้าและการค้าชายแดน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี 

สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค : 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
--------------------------------------------------------- 

สรุปสาระสําคัญ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550 53/1 และมาตรา 
53/2  บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค ท่ียึ ดกระบวนการ มีส่ วนร่ วมของ ทุกภาคส่ วนจาก ทุกจั งหวั ด ท้ั ง  4  ภู มิภาค ข้ึน                   
เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 1. แนวคิดและหลักการ 
  1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้เกิดการพัฒนาท่ี
สมดุลเป็นธรรมและมีภู มิ คุ้มกันต่อผลกระทบจากระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและ
ภายในประเทศ  ควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ท่ียึดคน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิ
สังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการ
พัฒนา  และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์  และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  1.2 หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ  นโยบายรัฐบาล  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี  โดย 
   (1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน 
   (2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพ
และโอกาสของพ้ืนท่ี 
 2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 ภาคใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัย
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม  
การพัฒนาท่ีสมดุล  ดังนั้น  จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ  ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  และการท่องเท่ียว
ของภูมิภาคโดยเฉพาะ 
   2.1.1 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East 
West Economic Corridor ) เช่น พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด –สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  
แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ี  อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี-  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  
แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบ่ี-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล/สงขลา 
   2.1.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้  (North South 
Economic Corridor)  ได้แก่  แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  
แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลงฉบัง-ชลบุรี-
ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
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  2.2 พัฒนาการบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศโดยเน้นพ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะ
ชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
  2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคม เ พ่ือสนับสนุนการเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนท่ี  เช่น  การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก  และขอนแก่น 
  2.4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศให้ยั่งยืน  ได้แก่  พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรมและการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการเกษตรการพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเท่ียว  การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้า  
การลงทุน  และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย  จิตใจ  และ
สติปัญญารอบรู้เท่ากันเปลี่ยนแปลงสามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  เพ่ือสร้างความม่ันคงด้าน
อาหาร แก้ไข ปัญหาความยากจน หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมนาอาชีพท่ีม่ันคง  สามารถ
พ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
   (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้  15.9 ล้านไร่  หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา พัฒนา
แหล่งน้ําและระบบชลประทาน  ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม  และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการโดยส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ 
  3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   - กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเท่ียวท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการ
สร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง 
  3.3 โครงการท่ีสําคัญ (Flagship  Project) 
   (1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
   (2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
   (3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
   (4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
   (5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
   (6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
   (7) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ําชีตอนบนและลุ่มน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการ
ผลิตท่ียั่งยืน 
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 1.3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  4  ปี 

(พ.ศ.2557-2560) 
วิสัยทัศน์  “โคราช  เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 

(นิยาม  เมืองหลวง  หมายถึง  เมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว ศูนย์กลาง 
Logistic อุตสาหกรรม  เกษตรแปรรูปอาหาร  มันสําปะหลัง  และพลังงานสําคัญของประเทศ  และ 

สร้างสังคมส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่รองรับประชาคมอาเซียน) 
 

เป้าประสงค์ 
๑. พัฒนาจังหวัด  เป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันเฉียงเหนือ เพ่ือมุ่งสู่เมืองท่ีน่าอยู่ 
๒. พัฒนาสังคมอย่างท่ัวถึงและยั่งยืน 
๓. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความ

เจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
๕. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเท่ียวสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์   
๑. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน

เพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
๒. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๓. พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน

ในพ้ืนท่ี 
๔. พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ 
๖. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
เป้าประสงค์ 
- เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ  และของภูมิภาคอินโดจีนสู่การเป็น  “ครัวของ
โลก” 
- มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต 
- เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน 
กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 1) พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต  ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรกรรม  เพ่ือ
อาหารปลอดภัย 
 2) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา
มาตรฐานสินค้าสู่สากล 
 3) พัฒนาการสร้างตราสินค้า (Branding) ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 4) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เป้าประสงค์ 
- เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภู มิภาคอินโดจีน  ท่ีมีระบบโลจิสติกส์   ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานบุคลากร  และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
สมดุล 
กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 1) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่ภูมิภาคอินโด
จีน 
 2) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและกฎระเบียบท่ีสนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้าและการลงทุน 
 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs  ด้านโลจิสติกส์  การค้าและการลงทุน  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์  การค้าและการลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจาย
รายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
เป้าประสงค์ 
- เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวสีเขียว  แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  สุขภาพ  ประวัติศาสตร์อารยธรรมขอมท่ี
เก่าแก่ เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้านสู่สากล 
กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 1) พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ  และเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวในจังหวัดสู่ภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน  
 2) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวตลอดท้ังปี  
 3) พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องป้ันดินเผาด่านเกวียน 
 4) พัฒนาบุคลากรและการให้บริการท่องเท่ียว  
 5) วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
เป้าประสงค์ 
- เป็นเมืองน่าอยู่วัฒนธรรมโคราช  สังคมคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม  คนมีคุณภาพ  คุณธรรม  มีความสัมพันธ์ดี
ท้ังในระดับครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 
- ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนจากการมีงานทํา
และมีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์  ประกอบด้วย  6 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 1) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง 
 2) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา 
 3) ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
 4) สร้างงาน  รายได้  และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแรงงาน 
 5) ช่วยเหลือผู้สูงวัย  ผู้พิการทุพพลภาพ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่น 
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 6) เสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี   5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ําอย่าง
บูรณาการ 
เป้าประสงค์ 
- เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง  อุทกภัย  และน้ําเสีย 
- ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ดูแล  รักษาแหล่งน้ําในพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  ประกอบด้วย  6 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 1) พัฒนา ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท่ีมีคุณภาพและสะอาด 
 2) บริหารจัดการน้ํา  เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินและใต้ดิน  เพ่ืออุปโภคบริโภค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 3) พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้ําต้นทุนเพียงพอ  และมีคุณภาพต่อการใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4) สนับสนุนเกษตรกรทําแหล่งน้ําในไร่นา  พร้อมผันน้ําจากลุ่มน้ําอ่ืนๆ  และสร้างระบบโครงข่าย
อย่าง      มีประสิทธิภาพ 
 5) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ํา  การตระหนักถึงคุณค่าน้ํา  และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําอย่างมี
ส่วนร่วม 
 6) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
เป้าประสงค์ 
- เป็นศูนย์กลางกองกําลังเสริมสร้างความม่ันคงทางการทหารท่ีสําคัญในภูมิภาคและประเทศ 
- เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม ความ
ม่ันคงในพ้ืนท่ีและภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ของชาติ 

 2)  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันปราบปรามยาเสพ
ติด 

 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ 
 4) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 
 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
แนวทางดําเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

▪ กลุ่ม อปท.ท่ีต้องเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม -สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
-ให้ อบจ.เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวมโดย
ดําเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน อปท.ท่ีขาดแคลน
งบประมาณ 
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ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอและปิด
บริการเร็ว 

-สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 

พ้ืนท่ีด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถ
รองรับการจราจรในชั่งโมงเร่งด่วน 

-ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว (One  Stop Service) การตรวจปล่อยจุดเดียว 
(Single Services Inspection) และด่านศุลกากรแบบ Single 
window 

▪ กลุ่ม อปท.ท่ีต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน -สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อใน
ภาคอุตสาหกรรม SMEs ท่ีมีศักยภาพในการขยายและปรับปรุง
เทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 
-สนับสนุนแหล่งเงินทุนสําหรับเกษตรกร 

ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
กฎระเบียบพิธีศุลกากรส่งผลให้มีการลักลอบทํา
การค้าตามแนวชายแดน 

-ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการค้าการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่มีจุดกระจายสินค้าและศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

-ส่งเสริมการดําเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่งสินค้าและ
ศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็โดยให้ อปท. อํานวยความสะดวกในเรือ่ง
ข้อมูลข้อเสนอแนะ และประสานให้เอกชนดําเนินการ 
-จัดทําผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีการค้า
และการลงทุน 

สินค้าและการบริการท่ีแต่ละประเทศมีลักษณะ
คล้ายกัน 

-ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะ
ของการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและสามารถเพ่ิมอํานาจต่อ
รองรับผู้ค้ารายใหญ่ได้ 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล -เร่งรัดให้มีการจัดทําระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุ่ม
ทุก อปท.เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย เป็นต้น 
-อํานวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า (อบจ.) 

 
▪ กลุ่ม อปท.ท่ีต้องส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหล่ง
ท่องเท่ียว/การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว/
การบํารุงรักษาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว 

-พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การสร้าง
เส้นทางเครือข่ายท่องเท่ียว/กิจกรรมท่องเท่ียวร่วมกันระหว่าง 
อปท.ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว/กิจกรรมท่องเท่ียวเชื่อมโยงกันใน
จังหวัดและจังหวัดท่ีอยู่ติดกัน การจัดการความรู้ด้านการ
ท่องเท่ียว การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้มีความ
ยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 
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▪ กลุ่ม อปท.ท่ีต้องส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหล่ง
ท่องเท่ียว/การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว/
การบํารุงรักษาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว 

-พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ในด้านการให้บริการและด้านภาษาเพ่ือเป็นการสร้าง
มาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว 
-ประสานทุกภาคส่วนให้บํารุงรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยนําการจัดการความรู้มาใช้ในการดําเนินงาน 
-จัดเก็บภาษีจากการท่องเท่ียว 

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอํานวยความ
สะดวกเช่น ป้ายชี้ทาง และศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวไม่ได้มาตรฐาน 

-เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม  
การท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อวิทยุ และ
โทรทัศน์ 
-จัดทําป้ายชี้ทาง/แผนท่ีท่องเท่ียวสองภาษา 
-จัดต้ังศูนย์บริการนักท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าท่ีท่ี
มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้บริการ 
-ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวทราบถึงระเบียบและกฎจราจร
ของประเทศไทย และกําชับให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
เข้มงวดกวดขัน 
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 

 
▪ กลุ่ม อปท.ท่ีต้องส่งเสริมด้านการศึกษา 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนาเยาวชนให้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ินและตลาดแรงงาน 
-จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพ่ือนบ้าน/ครูชาวต่างชาติให้เพียงพอกับความต้องการ
ของโรงเรียน 
-ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้นท่ี การฟัง
และ 
พูดเพ่ือติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานในประเทศมีอยู่
อย่างจํากัดเนื่องจากการจัดทําข้อมูลไม่เป็นระบบ
และมีความล้าหลัง 

-สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีเป็นภาษาสากลและ 
มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม่สอดคล้องกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

-ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิก
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน 
และการศึกษาต่อ 
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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▪ กลุ่ม อปท.ท่ีต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และสุขอนามัย -ส่งเสริมด้านสาธารณสุขข้ันมูลฐานท้ัง 14 ด้าน ได้แก่ 
1) การสุขศึกษา (Health Education) 
2) โภชนาการ (Nutrition) 
3) การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply 
and Sanitation) 
4) การเฝ้าระวังโรคประจําถ่ิน (Surveillance for Local 
Disease Control) 
5) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว 
(Maternal Child Health and Family Planning) 
7) การรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน (Simple Treatment) 

▪ กลุ่ม อปท.ท่ีต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และสุขอนามัย 8) การจัดหายาท่ีจําเป็น (Essential Drugs) 
9) สุขภาพจิต (Mental Health) 
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 
11) การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
12) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
13) การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อ 
(Accident and Noncommunicable Disease Control) 
14) การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS) 
-วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเท่ียวโดย
การจัดต้ังหน่วยงานเพ่ือรองรับการตรวจโรค ป้องกันโรค และ
รักษาโรค 
-กําหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมท่ีมีความเสี่ยง
ด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง 
-พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านซ่ึงอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น
กําลังสําคัญของอปท. 

 
▪ กลุ่ม อปท.ท่ีต้องส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาขยะ แหล่งน้ําเน่าเสีย มลพิษทางอากาศ 
การรุกรานท่ีดินทํากิน และการทําลายทรัพยากร
ป่าไม้ 

-จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้ อบจ.เป็นแม่ข่ายใน 
การสร้างโรงกําจัดขยะรวม และการแยกขยะ 
-วางระบบกําจัดน้ําเสียรวมในเขต อปท. 
-ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ํา และบังคับ
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ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
-จัดการท่ีดินทํากิจและแบ่งเขตพ้ืนท่ีป่าอุทยานและป่าสงวนให้
มีความชัดเจน 
-ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่อง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
เช่น  
การจัดต้ังอาสาสมัครรักษาป่าและอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 

 
▪ กลุ่ม อปท.ท่ีต้องส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 

ผลกระทบ แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและการเรียนรู้ 
อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน “รู้เขา รู้เรา” 

-ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด 
อัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรม
จารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน 
-ปลูกฝังอัตลักษณ์ท่ีสําคัญให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ภาษาพูด 
ภาษาเขียน ภาษาท้องถ่ิน การแต่งกาย การละเล่นพ้ืนบ้าน 
อาหาร และขนมไทย 
-ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งท่ีมาของวัฒนธรรม
ท้องถ่ินเพ่ือเชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน 
-จัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของ
ท้องถ่ิน 
-จัดทําพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถ่ิน  
เพ่ือแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน 
 

กรอบการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

กรอบการประสาน
แผนพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชดําริ 

1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ํา  ตามพระราชดํารัสของพระ
บาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เม่ือปี 2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกัก
น้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังการ
วางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
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กรอบการประสาน
แผนพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  
(ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ  มีทักษะ
และศักยภาพตามาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน) 
2.3 สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือและประกอบการศึกษา  เป็นเครื่องมือของชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเ พ่ือเพ่ิมทักษะ
ประชาชนในชุมชน  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุก
ระดับให้เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ท้องถ่ิน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ พืชและเมล็ดพันธุ์ พืช ท่ีดี มีคุณภาพ  
ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆท่ีมีคุณภาพสูง
ข้ึน  โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.3 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน  (อกม.) หา
รูปแบบใหม่ๆ  ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
อย่างมีคุณภาพ นําเครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถ่ิน  ส่งเสริมการ
กระจายอํานาจสินค้าไปสู่ท้ังภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินให้มีการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ  เพ่ือ
การบริโภค  เพ่ือจําหน่ายและเพ่ือการอนุรักษ์  โดยขอความร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้นํา  การพัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพ 
4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
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4.3 ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน  และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถ่ิน  เพ่ือเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4.5 ดําเนินการสนับสนุน  และประสานรัฐบาล  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาการเสพการผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6 ดําเนินการโครงการ  เพ่ือให้บริการประชาชน  และรับทราบ
ปัญหา  อุปสรรค  และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคม  รวมท้ังจัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of 
Fame)เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ  และสร้างชื่อเสียงให้แก่
จังหวัดนครราชสีมา 

อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

5.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน  และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับ
ตําบล หมู่บ้านและชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  เ พ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการท่ีดี  ท่ัวถึง  และทันเหตุการณ์  โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและหน่วยงาน หรือ
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและ
ชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การ
ออกกําลังกาย  การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือ
การรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้าง
คุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน  ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความ
ต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 
6.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
6.3 ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  
ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
ด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และ
รักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5 ดําเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือ

อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
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แก้ไขปัญหาการจราจร  ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

7.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชนท้องถ่ินโคราช  เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อ
และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม  สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่  
รวมท้ังกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว  และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 
7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียว และสร้างเครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  
โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด 
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ 

อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าท่ี  ตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ท้ังนี้   รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้  และทัศนคติในด้านต่างๆกับ
องค์กรปกครองท้องถ่ินในประชาคมอาเซียน  และของประเทศต่างๆ 
ในโลก 
8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือ
ให้บริการกับประชาชนให้สะดวก  รวดเร็ว  แม่นยํา  โดยยึด
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  ให้ได้รับการศึกษา  อบรมการทํา
วิจัย  เพ่ิมพูนความรู้  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ   การทํางานให้เกิด
ประสิทธิผลในการบริการประชาชน  และในการสื่อสารและร่วมมือ
กับประชาคมอาเซียน 
8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือ
พัฒนาท้องถ่ิน  สร้างประโยชน์สูงสุด  แก่ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา 
8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา 
8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
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กรอบการประสาน
แผนพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และ
ภัยพิบัติต่างๆ 
9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน  มูลนิธิ
การกุศลและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขต
ชุมชน และสถานท่ีสําคัญ เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟ้ืนฟูตํารวจบ้าน  และ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นกําลังสนับสนุน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชน หมู่บ้าน 

อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชนในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง  และป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 
10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก  เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ินทุกระดับ 
10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดทําระบบกําจัดขยะ
รวม  เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 

อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 
 

1.4  นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก    โดยมีนโยบายในการดําเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการสาธารณสุข 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการด้านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
ภาวะชุมชน และความต้องการพ้ืนฐานให้ประชาชน 
  - สนับสนุนให้มีหน่วยงานทางการแพทย์เคลื่อนท่ีออกไปให้บริการประชาชนในเขต อบต.
กระโทก 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ร่วม
ท้ังกิจกรรมเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย การเล่นกีฬาเพ่ือมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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  - ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ให้มี
ความรู้ความสามารถ 
 2. นโยบายด้านการศึกษา 
  - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ให้สอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการในท้องถ่ิน 
  - ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆของ อบต.กระโทก 
  - ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในเขต อบต.กระโทก ให้มีศักยภาพ ด้านการเรียนการสอน 
และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ความทันสมัย 
  - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการจัดงานวันสําคัญทางการศึกษา เช่น งานวันเด็ก
แห่งชาติงานวันสุนทรภู่ งานวันไหว้ครูฯ 
 3. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 
  - พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  - สนับสนุนการจัดสวัสดิการหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านมีส่วนร่วมบริหารจัดการ 
  - ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
 4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
  - ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพประชาชน เพ่ือลดรายจ่าย สร้างรายได้ต่อ
ครัวเรือนให้เพ่ิมข้ึน  
  - ส่งเสริมความสามารถเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร พัฒนาคุณภาพ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
  - ส่งเสริมพัฒนาการผลิต เพ่ือสร้างความเข็มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงกับการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 5. นโยบายด้านเกษตรกรรม 
  - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
  - เตรียมการจัดต้ังระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านราคาผลผลิตการเกษตร 
  - สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ 
  - ประสานงานจัดหาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 
  - ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร 
 6. นโยบายด้านการกีฬา และนันทนาการ 
  - ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความเป็นเลิศและเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพ้ืนบ้าน 
  - ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมันฉันท์ระหว่างหมู่บ้าน 
  - ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด 
  - ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
  - ส่งเสริมสนับสนุนดนตรีพ้ืนบ้าน 
 7. นโยบายด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
  - ส่งเสริมจัดสวนสาธารณะหมู่บ้าน จัดหาพ้ืนท่ีลานกลางบ้าน,เด่ินกลางบ้าน 
  - รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
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  - ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าทางเข้าหมู่บ้าน 
  - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุนชน 
  - ประสานความร่วมมือ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชน 
  - ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรลดการใช้สารเคมี 
  - ปรับปรุงคุณภาพสายน้ํา ลําคลองให้เพียงพอต่อความต้องการ 

8. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - ก่อสร้างถนน จัดหาแหล่งน้ํา ระบบสื่อสาร ระบบประปา ไฟฟ้าให้ท่ัวถึงเพียงพอ 
  - ส่งเสริมก่อสร้าง สถานท่ีเ พ่ือนันทนาการและออกกําลังกาย สนามกีฬา และ
นันทนาการชุมชน  
  - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณูปโภคในท้องถ่ิน เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 9. นโยบายด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนในการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนและ
เยาวชนหันมาสนใจในหลักธรรมของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็นหลักในการดํารงชีวิต 
  - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรทางศาสนาและ
วัฒนธรรม เช่น โครงการไหว้พระ 9 วัด 
  - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
  - สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืน  

10. นโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  - สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้แก่สถานีตํารวจภูธรอําเภอโชคชัย 
  - ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของตํารวจบ้าน อปพร. ทํางาน
อย่างมีคุณภาพเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ 
  - สร้างความม่ันใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
1.5 นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 1.5.1  นโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ 

แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่ง 
(1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ

คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 
(2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็น

สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน 
วัตถุประสงค์ของแผน 
1. เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ

ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 — 2559)  จึงกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
2. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
3. เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
4. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม

คุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
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แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดําเนินงาน 
วัตถุประสงค์ 1 : พัฒนาคนในรอบด้าน และสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
นโยบาย 1: พัฒนาทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
-  เด็กปฐมวัย 0-5 ปี 
-  ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12  ปี 
 -  มีกําลังคนด้านอาชีวะระดับต่าง ๆ 
-  พัฒนาฝีมือแรงงานได้มาตรฐาน 
-  ผู้สําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
-  มีการจัดบริการศึกษาในหลายรูปแบบ 
แนวการดําเนินงาน 
-  ส่งเสริมสนับสนุนความพร้อมของเด็ก 
-  จัดบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-  ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
-  ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
-  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทาง 
-  ส่งเสริมให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนา 
นโยบาย 2: การปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
เป้าหมาย 
-  ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข 
-  ครูได้รับการพัฒนาความรู้ การจัดกระบวนการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
-  ผู้บริหารและครูได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
-  สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพการศึกษา           
แนวการดําเนินงาน 
-  การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
-  ปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
-  กําหนดมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
นโยบาย 3: ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
เป้าหมาย 
-  มีการบูรณาการด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
-  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ ร่วมคิด ร่วมดําเนินงาน 
-  คนไทยมีค่านิยมและพฤติกรรมตามระบบวิถีชีวิตท่ีดีงาน  
แนวการดําเนินงาน 
-  ปฏิรูปโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร 
-  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ ให้มีส่วนร่วมอย่างสําคัญ 
-  บูรณาการการศึกษาและศาสนาเข้าด้วยกัน 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม ประชาธิปไตย 
นโยบาย 4: พัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมสมรรถนะการ
แข่งขัน 
เป้าหมาย 
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-  คนไทยมีความรู้ ความคิด ใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
-  ผลิตครู คณาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
-  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีคุณภาพ ในระดับนานาชาติ 
-  บุคลากรท่ีทํางานด้านนี้ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง 
-  ผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสามารถทําการวิจัยเพ่ือสร้างความรู้และนวัตกรรมได้  
แนวการดําเนินงาน 
-  เสริมสร้างสนับสนุนเน้นกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
-  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
-  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาต้ังแต่เยาว์วัย 
-  ส่งเสริมกระบวนการผลิตนักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถทําการวิจัยและพัฒนา 
-  สร้างนวัตกรรมจากฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทยได้ 
วัตถุประสงค์ 2 : สร้างสังคมให้มีคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
นโยบาย 5: การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรม 
เป้าหมาย 
-  ทักษะ และกระบวนการในการคิดการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ 
-  มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย ประหยัด อดออม รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
-  มีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุ 
แนวการดําเนินงาน 
-  จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความหลากหลายและยืดหยุ่น  
-  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
-  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมวิทยาการ สร้างเครือข่ายต้ังแต่ระดับชุมชนถึงระดับชาติ 
-  พัฒนาข้อมูลสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมด้านวิชาการ ความรู้ท่ัวไป ด้านอาชีพ และด้านศาสนา 
นโยบาย 6: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และการเรียนรู้ของคน 
เป้าหมาย 
-  เพ่ิมสัดส่วนการสนับสนุนด้านการวิจัยจากภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 
-  มีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  มีบุคลากรเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
แนวการดําเนินงาน 
-  กําหนดกลไกเชิงนโยบายด้านการวิจัย และพัฒนาท่ีเข้มแข็ง 
-  กําหนดการวิจัยเป็นสาระในหลักสูตรการเรียนรู้ 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ             
นโยบาย 7: การสร้างสรรค์  ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
-  มีการพัฒนาการเรียนรู้และความรู้ใหม่ๆ 
-  มีการใช้ความรู้เป็นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-  มีการใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาในทุกภาคการผลิต 
แนวการดําเนินงาน 
-  ส่งเสริมการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ 
-  สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน และประยุกต์ความรู้ 
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-  สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้  
วัตถุประสงค์ 3 : พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน 
นโยบาย 8: ส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
-  ทุกสถาบันในสังคมทําหน้าท่ีเป็นภูมิคุ้มกัน พัฒนาจิตใจ 
-  มีการฟ้ืนฟู พัฒนาและสร้างสรรค์พฤติกรรมของคน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความดีงาม 
แนวการดําเนินงาน 
-  ส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สังคม พลศึกษานันทนาการ และการกีฬา 
-  ผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถด้านศิลปะ และวัฒนธรรม  รวมท้ังส่งเสริมพัฒนา
ศิลปิน 
นโยบาย 9: การจํากัด ลด ขจัดปัญหาทางโครงสร้างหรือคงไว้ซ่ึงความยากจน  ขัดสน ด้อยท้ังโอกาสและ
ศักด์ิศรีของคนเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
เป้าหมาย 
-  ประชากรในวัยเรียน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง  
-  ประชากรผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เข้าถึงการบริการทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างท่ัวถึง 
-  การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ 
-  ประชาชน ชุมชน องค์กร มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดําเนินการ  
แนวการดําเนินงาน 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
-  ปฏิรูประบบงบประมาณ  
-  ปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร 
นโยบาย 10 : การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมาย 
-  มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาอย่างท่ัวถึง  
-  ประชาชนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
แนวการดําเนินงาน 
-  ส่งเสริมหน่วยงานทุกระดับ มีระบบฐานข้อมูลท่ีเชื่อมโยงกันได้ 
- ใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา  
นโยบาย 11 : การจัดทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคนและ
สังคมไทย 
เป้าหมาย 
-  ทุกส่วนของสังคมร่วมระดมทุนเพ่ือการเรียนรู้ของคนไทย  
-  เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย 
แนวการดําเนินงาน 
-  ระดมทรัพยากรและการลงทุนอย่างเพียงพอ 
-  จัดระบบและวิธีการบริหาร จัดสรรทรัพยากร และระบบติดตาม ด้วยความโปร่งใส 

1.5.2แนวนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน 
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1.6 มาตรฐานการศึกษา 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

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

มาตรฐานท่ี  2  ด้านบุคลากร 
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วย  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแล

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

มาตรฐานท่ี  3 ด้านอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม  และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานท่ีอบรมเลี้ยงดู  จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้

แก่เด็กเล็ก  ดังนั้นในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร  สถานท่ี  และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมท้ังภายใน
อาคาร  และภายนอกอาคาร  ต้องคํานึงถึงความม่ันคง  แข็งแรง  ถูกสุขลักษณะ  มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัยแก่เด็กเล็ก  ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ให้ผู้ปกครองมีความม่ันใจ  
ไว้วางใจ  การก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก  โดยการจัดสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ  อันจะส่งผลต่อ
สุขภาพโดยตรงในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ  สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ  
ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็ก  และฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีถูกต้อง  ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ   

มาตรฐานท่ี  4  ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
การอบรมเลี้ยงดู  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก  อายุ  2-5  

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

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

2) เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีคุณลักษณะ  และสมรรถนะตามวัย  
โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย 

3) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  และมีคุณภาพ 

4) เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู  ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตาม
บริบท  และวัฒนธรรมของชุมชน  สังคม  ในท้องถ่ิน 
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5) เพ่ือส่งเสริมความรัก  เอ้ืออาทร  ของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสังคมท้องถ่ิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย  ต้องใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พุทธศักราช  2546  มาเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ให้มีประสิทธิภาพ  และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน   

มาตรฐานท่ี  5  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545  

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

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

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

1.7 ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้ดําเนินงานภายใต้นโยบายของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยมีวิสัยทัศน์ “พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อม
นําเศรษฐกิจพอเพียง”  ซ่ึงสถานศึกษาได้กําหนดไว้ 7  ยุทธศาสตร์  24 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  1.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย 
  1.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
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  1.5  การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 
  1.6  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  1.7  การดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย 
   2.1การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก 
   2.2  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย 
   2.3  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
   3.1  การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
   3.2  การป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 
   3.3  การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
   3.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ   
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ด้านบุคลากร 
   4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
   4.2  ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
   4.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
   5.1  การนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
   5.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
   5.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมํ่าเสมอ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
   6.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
   6.2  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งบริการชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  7.1  จัดทําแผนดําเนินการและประเมินคุณภาพการศึกษาสมํ่าเสมอ 
  7.2  จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง

ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาผู้เรียน 
 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด 
2. เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน 
4. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ให้แก่ผู้เรียน 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์(เป็นคนดี) ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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งานท่ีทํา 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
2. จัดให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
3. ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ให้แก่ผู้เรียน ได้แก่  

การจัดกิจกรรมงานวันสําคัญทางศาสนา,วันสําคัญของชาติ ฯลฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงานเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

1. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕9 

-  เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กให้เป็นไป
อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

ได้ส่งเสริม
และจัด
กิจกรรมวัน
สําคัญทาง
ศาสนา 
  

- จัดกิจกรรม
ให้เด็ก ในเขต
ตําบลกระโทก 
จํานวน 400 
คน 

มีผู้เด็กและ
ผู้ปกครอง
เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร
จํ า น ว น 
500 คน 

มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ
จํานวน 500 
คน 

2. โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้นวัตกรรม
ระดับปฐมวัยจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 
เกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องและ 
มีความสุข 

เด็กได้เรียนรู้
นวัตกรรม
ระดับปฐมวัย
จากแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานท่ี 
เกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง
และ 
มีความสุข 
 

1.เด็กระดับ
ปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
2.ผู้ปกครอง
เด็ก  
3.นักวิชาการ
ศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็ก  

จํ า น ว น 
150 คน 

มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ
จํานวน 150 
คน 

3. โครงการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการและศิลปะ
และปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 

เพ่ือจัดแสดง
ผลงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
ประชาชนได้รับชม  

ผู้ปกครองได้
ทราบถึง
ความสามารถ
และ
พัฒนาการ
ของบุตร
หลาน   

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน  34  คน  
ผู้ปกครองเด็กเล็ก   
ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาอบต.  ครู  
เจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบล
กระโทก และแขก
ผู้มีเกียรติ  
ประมาณ 66 คน 

 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ
100 คน 

มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ
จํานวน 100 
คน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงานเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

4. โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.กระโทก 

เพ่ือส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย
ปลูกฝังการเล่น
กีฬา  รู้แพ้รู้ชนะรู้
อภัย 
สร้างความสามัคคี  

เด็กมีระเบียบ
วินัย  รู้แพ้รู้
ชนะรู้อภัย 
สร้างความ
สามัคคี 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 80 
คน 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร 
200 คน 

มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ
จํานวน 200
คน 

5. โครงการการจัด
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ 

- เพ่ือให้เด็กเล็ก
ตระหนักถึงวัน
สําคัญต่างๆของ
ชาติ 
 

เด็กเล็ก
ตระหนักถึง
วันสําคัญ
ต่างๆของชาติ 

- จัดงานวัน
สําคัญของ
ชาติ 
ต่าง ๆในรอบ
ปี ได้แก่ วัน
พ่อ5 ธันวา 
มหาราชและ 
วันแม่12 
สิงหามหา
ราชินี เป็นต้น 

-จัดงานวัน
พ่อ
แห่งชาติ 
-จัดงานวัน
แม่
แห่งชาติ 
-จัดงานวัน
ข้ึนปีใหม่
ไทย 

จั ด โครงการ
เ พ่ือส่ ง เ สริ ม
วันสําคัญของ
ชาติจํานวน 3 
โครงการ 

6. โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา 

 -เพ่ือจัดกิจกรรม
วันสําคัญทาง
ศาสนา 
  

 -จัดกิจกรรม
วันสําคัญทาง
ศาสนา  เช่น 
วันวิสาขบูชา 
วันมาฆบูชา  
และวัน
เข้าพรรษา 

จัดโครงการ
วันวิสาขบูชา ,
วันมาฆบูชา  
และวัน
เข้าพรรษา 

โ ค ร ง ก า ร
ละ 60 คน 

จั ด โครงการ
เ พ่ือส่ ง เ สริ ม
วันสําคัญของ
ชาติจํานวน 3 
โครงการ 

7. โครงการหนูน้อยเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้เก่ียวกับ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพือให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดอย่าง
มีเหตุผล 
3.เพ่ือให้นัเรียน
รู้จักนําหลักปรัชญา
เศรษกิจ 

-ปลูกผักสวน
ครัว 
-เรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนร้อย
ละ 90  
ของเด็ก
ท้ังหมด 

ร้อยละ 
90.91  
ข อ ง เ ด็ ก
ท้ังหมด 

- 

8. โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน 

 -เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 

-จัดกิจกรรม
ส่งเสริม 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงานเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ดนตรีพ้ืนบ้าน 
  

ดนตรีพ้ืนบ้าน 
 

อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูดนตรี
พ้ืนบ้าน 

จํ า น ว น 
150 คน 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย 
 แนวทางการพัฒนา  การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
2. เพ่ือสร้างภูมิต้านทานโรคและภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก 

งานท่ีทํา 
1. จัดหาอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
2. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

1. โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.กระโทก 

-  เพ่ือจัดหาอาหาร
กลางวันท่ีมี
ประโยชน์ให้เพียง
กับเด็กเล็ก ฯ 

จัดหาอาหาร
กลางวัน
สําหรับเด็ก
จํานวน 34 
คนๆละ 
280 วันๆ
ละ 1 ม้ือ 

- อาหาร
กลางวันสําหรับ
เด็กจํานวน 34 
คนๆละ 280 
วันๆละ 1 ม้ือ 

อ า ห า ร
ก ล า ง วั น
เพียงพอให้
เด็กจํานวน 
34  คน ๆ
ล ะ  2 8 0 
วันๆละ 1 
ม้ือ 

-เ ด็ ก เ ล็ ก ไ ด้
รับประทาน
อาหารท่ี ดี มี
ป ร ะ โ ย ช น์
ค ร บ ท้ั ง  5 
ห มู่  ท้ั ง  34 
คน 
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2. โครงการอาหารเสริม
(นม) 

-เพ่ือจัดโครงการ
อาหารเสริมนม
ให้แก่เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เด็กเล็กมี
อาหารเสริม
(นม) 
ท่ีดีและมี
คุณภาพ 

-จัดซ้ืออาหาร
เสริม(นม) 
ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

จํ า น ว น 
33 คน ๆ 
ล ะ  2 8 0 
กล่อง 

- เด็กเล็กมี
อาหารเสริม
(นม) 
ท่ีดีและมี
คุณภาพ 

3. โครงการหนูน้อยฟันสวย
และสุภาพดี 

-เพ่ือส่งเสริมสุขภพ
ช่องปากและฟัน
ของเด็กเล็ก 

-เด็กเล็กมี
สุขภาพช่อง
ปากและฟัน
ท่ีดี 

เด็กเล็กได้รับ
การตรวจสอบ 
ร่างกายทุกคน 

เ ด็ ก เ ล็ ก
ไ ด้รับการ
ตรวจสอบ 
ร่ า ง ก า ย
3 4  ค น 
คิ ด เ ป็ น
ร้ อ ย ล ะ 
100 

-เ ด็ ก เ ล็ ก มี
สุขภาพช่อง
ปากและฟัน
ท่ีดี 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาอาการเรียนและอาคารประกอบ 
 วัตถุประสงค์ 

1. มีอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เพียงพอ 
2. มีอาคารเรียนและอาคารประกอบท่ีปลอดภัย 
3. มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้อย่างเพียงพอ 

งานท่ีทํา 
1. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ท่ีชํารุด 
2. ปรับปรุงซ่อมบํารุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ให้เพียงพอ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

1. โครงการซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ 

เพ่ือให้มีวัสดุ
อุปกรณ์และ
เครื่องใช้อย่าง
เพียงพอ 

1. ตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ ท่ี
ชํารุด 
2. ปรับปรุง
ซ่อมบํารุงให้
อยู่ในสภาพใช้

- ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งาน
ได้ 

วั ส ดุ
ครุภัณฑ์ใช้
งานได้และ
เ กิ ด
ประโยชน์
ต่ อ ก า ร

มี วั ส ดุ
อุปกรณ์และ
เ ค รื่ อ ง ใ ช้
อ ย่ า ง
เพียงพอ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

งานได้ดี 
3. จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ให้
เพียงพอ 
 

ปฏิบัติงาน 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านบุคลากร 
 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้แก่บุคลากร 
2. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร 
3. เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา 

งานท่ีทํา 
1. ส่งเสริมให้บุคลกรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ในวิชาชีพ 
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาทักษะ/
ความรู้ของบุคลากร 

-เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถ
สอดคล้องกับงานท่ี
ปฏิบัติ 
 -เสริมสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ท่ีดีในการ

บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถ
สอดคล้องกับ
งานท่ีปฏิบัติ 
 และมีมนุษย์
สัมพันธ์ท่ีดีใน
การทํางาน 

- เข้ารับการ
อบรมต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับ
งาน 

เข้ารับการ
อ บ ร ม
จํานวน 4 
โครงการฯ 

บุคลากรเข้า
รับการอบรม
จํ า น ว น  4 
โครงการฯ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ทํางาน 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
2. เพ่ือส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถ่ิน 
3. เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ 

งานท่ีทํา 
1. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
3. ส่งเสริมการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

1. โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 
ด้านให้กับเด็ก
ปฐมวัยอย่างสมวัย 

 -เด็กมีสื่อ
การเรียนการ
สอนอย่าง
เหมาะสมกับ
วัย 

- ผลิตสื่อ 
จํานวน 5 ชิ้น 

ได้ผลิตสื่อ
จํานวน 6 
ชิ้น 

 -เด็กมีสื่อ
การเรียนการ
สอนอย่าง
เหมาะสมกับ
วัย 

2. โครงการจัดซ้ือวัสดุ
การศึกษา 

-เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯให้
เป็น 
ไปตามวัยอย่าง
เหมาะสม 

-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยอย่าง
เหมาะสม 
และเป็นไป
อย่างเต็ม
ตาม

1.เด็กระดับ
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
2.ผู้ปกครอง
เด็ก  
3.นักวิชาการ
ศึกษาและ

จั ด ซ้ื อ สื่ อ
การ เรี ยน
ก า ร ส อ น
เพียงพอ 

-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยอย่าง
เหมาะสม 
และเป็นไป
อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ศักยภาพ ผู้ดูแลเด็ก  
3. โครงการวันไหว้ครู 
  
  

 -เพือส่งเสริมการ
แสดงความรักความ
เคารพ ความ
กตัญญู ระหว่างลูก
ศิษย์ท่ีมีต่อครู 

 -เด็กได้
แสดงความ
รัก เคารพท่ี
มีต่อ
ครูผู้สอน 
 -เด็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี
งาม 

-จัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครู 

จัด
กิจกรรม
ไหว้ครู 

 -เด็กได้
แสดงความ
รัก เคารพท่ีมี
ต่อครูผู้สอน 
 -เด็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี
งาม 

4. โครงการเด็กดีมีเงินออม -เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักการออม 
ปลูกฝังให้มีความ
ประหยัดและเห็น
คุณค่าของเงิน 

-เด็กรู้จักการ
ออม ความ
ประหยัด
และเห็น
คุณค่าของ
เงิน 

-เด็กเล็กร้อยละ 
100  ได้ออม
เงิน 

-เด็กเล็ก
ร้อยละ 
100  ได้
ออมเงิน 

-เด็กรู้จักการ
ออม ความ
ประหยัดและ
เห็นคุณค่า
ของเงิน 

5. โครงการเล่านิทานให้
เพ่ือนฟัง 

-เพ่ือสร้างแรง
บันดาลและเสริม
จินตนาการให้กับ
เด็ก 
 

-เด็กเกิด
จินตนาการ 
มีความคิด
สร้างสรรค์ 

-เด็กเล็ก 
จํานวน 33 คน 

-เด็กเล็ก 
จํานวน 
33 คน 

-เด็กเกิด
จินตนาการ 
มีความคิด
สร้างสรรค์ 

6. โครงการหนูน้อย
มารยาทงาม 

เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก
ได้รู้จักการทําความ
เคารพ 

เด็กมี
มารยาทท่ีดี
งาม 

-เด็กเล็ก มี
มารยาทงาม 
ร้อยละ 80 

-เด็กเล็ก มี
มารยาท
งาม ร้อย
ละ 80 

เด็กมี
มารยาทท่ีดี
งาม 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 

6.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กับ
ชุมชน 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคีในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ศพด. 

งานท่ีทํา 
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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2. นําเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

1.โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตําบลกระโทก 

 -  เพ่ือให้
ผู้ปกครองได้ทราบ
และเข้าใจถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
สําหรับเด็กระดับ
ปฐมวัยหลักสูตร
การเรียนการสอน 
งาน / โครงการ
ต่างๆ 
 - เพ่ือเผยแพร่
ความรู้และแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนา
เด็กให้ผู้ปกครองได้
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการ
เตรียมความพร้อม
เด็ก 
 - เพ่ือสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่าง
ศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 

 -เด็กมีสื่อ
การเรียนการ
สอนอย่าง
เหมาะสมกับ
วัย 

 -  ปฐมนิเทศ
และประชุม
ผู้ปกครองอย่าง
น้อย ปีละ 2 
ครั้ง 

 -  
ปฐมนิเทศ
และ
ประชุม
ผู้ปกครอง
อย่างน้อย 
ปีละ 2 
ครั้ง 

 - ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้
และเข้าใจ
เก่ียวกับแนว
ทางการ
บริหาร
จัดการ และ
การจัด
การศึกษา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 - การ
ปฏิบัติงาน
การสื่อสาร
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 
  

2.โครงการประชุม
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

1.เพ่ือพัฒนางาน
การศึกษาของ 
ศพด.อบต.กระโทก 
2.เพ่ือสร้างเคือข่าย
ประชุม วางแผน
งานการศึกษา ของ 
ศพด.อบต.กระโทก 

-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยอย่าง
เหมาะสม 
และเป็นไป
อย่างเต็ม
ตาม
ศักยภาพ 

1.เกิดการ
พัฒนางาน
การศึกษา 
2.เกิดเครือข่าย
ทางการศึกษา
ของ ศพด.อบต.
กระโทก 

1.เกิดการ
พัฒนางาน
การศึกษา 
2.เกิด
เครือข่าย
ทาง
การศึกษา
ของ ศพด.

1.เกิดการ
พัฒนางาน
การศึกษา 
2.เกิด
เครือข่ายทาง
การศึกษา
ของศพด.
อบต.กระ
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

อบต. 
กระโทก 

โทก 

3.โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

เ พ่ื อทร าบ ข้ อ มู ล
พ้ืนฐานของเด็กท่ี
จ ะ นํ า ม า ช่ ว ย
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น
พัฒนาการด้านต่าง 
ๆ 

 -เด็กได้
แสดงความ
รัก เคารพท่ี
มีต่อ
ครูผู้สอน 
 -เด็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี
งาม 

เด็กเล็ก         
ร้อยละ  80 

เด็กเล็ก         
ร้อยละ  

80 

- ท ร า บ
ข้ อ มู ล เ ด็ ก
และ ให้ กา ร
ส่ ง เ ส ริ ม
พั ฒ น า ก า ร
เ ด็ ก ไ ด้
เหมาะสม   
- ผู้ปกครอง                      
มีปฏิสัมพันธ์
อั น ดี แ ล ะ
ร่วมมือกันใน
ก า ร พั ฒ น า
เด็กต่อไป 

 
6.2แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการร่วมพัฒนาเด็ก 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครอง 

งานท่ีทํา 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวในโอกาสต่างๆ 
2. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

1. โครงการวันแม่  (ต้ังจ่าย -  เพ่ือส่งเสริมและ ได้ส่งเสริม - จัดกิจกรรมให้ 34 คน มีผู้ เ ด็กและ
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

จากเงินตามโครงการวัน
สําคัญของชาติ ต้ังไว้ 
10,000 บาท) 

พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กให้เป็นไป
อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

และจัด
กิจกรรมวัน
สําคัญทาง
ศาสนา 
  

เด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ
จํานวน 34 คน 

ผู้ ป ก ค ร อ ง
เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร
จํานวน 500 
คน 

2. โครงการวันพ่อแห่งชาติ  
(ต้ังจ่ายจากเงินตาม
โครงการวันสําคัญของชาติ 
ต้ังไว้ 10,000 บาท) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้นวัตกรรม
ระดับปฐมวัยจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 
เกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องและ 
มีความสุข 

เด็กได้เรียนรู้
นวัตกรรม
ระดับปฐมวัย
จากแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานท่ี 
เกิดการใฝ่รู้
อย่าง
ต่อเนื่องและ 
มีความสุข 
 

1.เด็กระดับ
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
2.ผู้ปกครอง
เด็ก  
3.นักวิชาการ
ศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็ก  

จํ า น ว น 
150 คน 

มีผู้ เ ด็กและ
ผู้ ป ก ค ร อ ง
เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร
จํานวน 150 
คน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แนวทางการพัฒนา  มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานท่ีทํา 
1. ส่งเสริมให้บุคลกรได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

สมํ่าเสมอ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

1โครงการประกันคุณภาพ 1.เพ่ือพัฒนา  -จัดทํา ศูนย์พัฒนาเด็ก ศู น ย์ ศูนย์ พัฒนา
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น ง าน
เชิง คุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีตั้งไว้ ผลการ
ดําเนินงาน 

ภายในสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดทําแผน   
ดําเนินการและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
2.เพ่ือจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่องตามระบบ
วงจรคุณภาพ 
PDCA 

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
  

เล็กฯ มีคุณภา
ทางการศึกษา
ตามมาตรฐาน 

พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก ฯ  มี
คุณภาทาง
การศึกษา
ต า ม
มาตรฐาน 

เด็กเล็กฯ มี
คุ ณ ภ า ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า
ต า ม
ม า ต ร ฐ า น
และปรับปรุง
คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า
ต า ม
มาตรฐาน 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑   
ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 

๑.1การส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2การส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

1.3การปลูกฝังค่านิยมรักษ์
ความเป็นไทย 

1.4การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

1.5การปลูกฝังคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

1.6การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.7การดูแลช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัย 

-กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒   
ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
และสุขอนามัย 

2.1การเสริมสร้างภาวะ
โภชนาการเด็ก 

2.2การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 

2.3การเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อ 

-กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   
ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

3.1การพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ 

3.2การป้องกันมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

3.3การพัฒนามาตรฐานอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

3.4การเฝ้าระวังทรัพย์สินของ
ทางราชการ   

 

-กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔   
ด้านบุคลากร 
 

4.1ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
วิชาชีพ 

4.2ส่งเสริมให้มีบุคลากรมี
ภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 

4.3ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้

-กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 
 

5.1การนิเทศ ประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร 

5.2พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถ่ิน 

5.3ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนสมํ่าเสมอ 

-กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนทุกภาคส่วน 

6.1ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษา 

6.2ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นแหล่งบริการชุมชน 

 

-กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7   
ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

7.1จัดทําแผนดําเนินการและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
สมํ่าเสมอ 

7.2จัดทําระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA 

-กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 

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

มาตรฐานท่ี  2  ด้านบุคลากร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถและมีจรรยาบรร ในวิชาชีพ  มีบรรยากาศในการทํางานท่ีเป็นกัลยามิตร 
มาตรฐานท่ี  3  ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารเรียนและอาคารประกอบท่ีเพียงพอกับจํานวนเด็ก อาคารเรียนและ

อาคารประกอบมีความม่ันคง แข็งแรง ได้มาตรฐานความปลอดภัย  สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมจินตนาการสําหรับเด็ก 
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มาตรฐานท่ี  4  ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กผู้มารับบริการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
มาตรฐานท่ี  5  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้การดําเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบรรลุวัตถุประสงค์ 
มาตรฐานท่ี  6  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล และนวัตกรรม เพ่ือให้การพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
  
1.9 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค(SWOT Analysis) 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จุดแข็ง 

1.  มีการบริการจัดการในรูปแบบคณะกรรมการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศูนย์  

2.  มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง 
 จุดอ่อน 

1. คณะกรรมการยังขาดความเข้าใจในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โอกาส 

1. ผู้ปกครองเด็กและชุมชนมีความยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ฯ 
อุปสรรค 

1. ขาดงบประมาณในการจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      
2. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 

มาตรฐานท่ี 2  ด้านบุคลากร 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีวุฒิทางการศึกษา  เอกการศึกษาปฐมวัย ทุกคน 
2. บุคลากรมีประสบการณ์  มีความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงาน และภารกิจท่ี

ได้รับมอบหมาย 
จุดอ่อน 

1. จํานวนบุคลากรยังมีไม่เพียงพอ 
2. ขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
3. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โอกาส 
1. มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรค 
1. บุคลากรไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานท่ี  3 ด้านอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม  และปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 จุดแข็ง 

1. โครงสร้างอาคาร ประตูหน้าต่างมีความแข็งแรง  อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
2. ท่ีตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่กลางชุมชน 
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จุดอ่อน 
1. พ้ืนท่ีท่ีสร้างอาคารไม่เหมาะสม  เนื่องจากบริเวณตัวอาคารตํ่ากว่าพ้ืนถนน 
2. น้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 
3. บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์  มีพ้ืนท่ีคับแคบไม่สามารถจัดกิจกรรมกลางแจ้งให้แก่

เด็กได้อย่างเต็มท่ี 
4. ตัวอาคารศูนย์  มีรอยร้าว  และหลังคารั่ว  เวลาฝนตก  ลมแรงทําให้ฝนสาด  น้ําไหล

เข้าห้องเรียน  
โอกาส 

1. ไม่มีพ้ืนท่ีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือการขยายอาคารเรียนเพ่ิมเติมในอนาคต 
2. มีการบรรจุโครงการก่อสร้างอาคารเรียนในแผนพัฒนาของหน่วยงานต้นสังกัด 

อุปสรรค 
1. งบประมาณท่ีจะสร้างอาคารใหม่ท่ีได้มาตรฐานมีจํากัด 

มาตรฐานท่ี 4   ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 จุดแข็ง 

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

จุดอ่อน 
1. ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
2. สื่อและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ 
3. การบูรณาการด้านวิชาการระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีน้อย 

โอกาส 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นประธานกรรมการ 

อุปสรรค 
1. ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณขาดความคล่องตัว 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
 จุดแข็ง 

1. มีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย 
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

จุดอ่อน 
1. ผู้ปกครองและชุมชนยังขาดองค์ความรู้ในการดูแลเด็ก 

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

อุปสรรค 
1. ผู้ปกครองเด็กมีอาชีพแตกต่างกัน ทําให้มีเวลาว่างต่างกัน 
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มาตรฐานท่ี 6  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 จุดแข็ง 

1. มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง 

 จุดอ่อน  
1. ไม่มีองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือกับ อปท.อ่ืน 

 โอกาส 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายและพร้อมให้การสนับสนุน 

 อุปสรรค 
1. ขาดงบประมาณในการจัดต้ังเครือข่ายผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
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บทท่ี 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

 

๒.๑  วิสัยทัศน์ 
   “พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

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

ท้องถ่ิน 
 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  และการช่วยเหลือตนเองใน

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

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

ตัวช้ีวัด(KPIs) ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline 

Data) 

เป้าหมาย(Targets) 
ปี 60-
64 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

เด็กมีพัฒนาการโดยองค์
รวมตามศักยภาพและ
มาตรฐานคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ระดับดี 

75 95 80 85 90 93 95 

ความพึงพอใจของ
สถานศึกษาท่ีเด็กเข้ารับ
บริการในระดับท่ีสูงข้ึน 

ปานกลาง มาก
ท่ีสุด 

ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

เด็กมีร่างกายเจริญเติมโต
ตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

ร้อยละของเด็กท่ีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 

80 95 80 85 90 93 95 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
สุขอนามัยท่ีดี 

60 85 65 70 75 80 85 

เด็กมีความสุขและได้รับ
ความปลอดภัย 

ร้อยละของเด็กท่ีไม่ได้รับ
อันตรายต่อร่างกายรุนแรง 

80 100 85 90 93 95 100 

ร้อยละของเด็กท่ีมารับ
บริการโดยเฉลี่ย/วัน 

80 99 85 90 95 98 99 

จํานวนครั้งท่ีเกิดโรคติดต่อ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 0 0 0 0 0 0 

บุคลากรมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพและประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ความพึงพอใจท่ีผู้ปกครอง
มีต่อบุคลากร 

มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

ร้อยละของบุคลากรท่ี
ได้รับการฝึกอบรม,ศึกษาดู
งานในแต่ละปีการศึกษา 

70 100 80 85 90 95 100 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวนกิจกรรมท่ีชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3 15 5 8 10 12 15 

จํานวนกิจกรรมท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

1 10 3 4 6 8 10 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
2. ขอบเขตความหมาย: คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยในแต่ละ
ช่วงอายุ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนด 
3. หน่วยวัด: ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี : 2560-2564) ร้อยละ 95 ของเด็กนักเรียนท่ีมารับบริการ 
5. วิธีการคํานวณ:   จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  X 100 
   จํานวนนักเรียนท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน):  75 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สมุดบันทึกสุขภาพและพัฒนาการ (ศพด.01) 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีเด็กเข้ารับบริการในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. ขอบเขตความหมาย: ความพึงพอใจหมายถึง ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากแบบสอบถาม 
  สถานศึกษาหมายถึง สถานศึกษาท่ีรับช่วงต่อในการพัฒนาเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. หน่วยวัด : ระดับความพึงพอใจ  
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2560-2564) พึงพอใจมากท่ีสุด 
5. วิธีการคํานวณ :  ผลรวมของระดับความพึงพอใจ 
   ระดับคะแนนรวมของความพึงพอใจ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ปานกลาง 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีรับช่วงต่อ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ป ีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กท่ีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
2. ขอบเขตความหมาย : รายกายเจริญเติบโตตามวัย หมายถึง เด็กท่ีมีน้ําหนักเทียบกับส่วนสูงตามเกณฑ์ท่ี

กรมอนามัยกําหนด 
   เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีนั้นๆ  
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2560-2564)  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยร้อยละ 95 
5. วิธีการคํานวณ:  จํานวนเด็กท่ีร่ายกายเจริญเติบโตตามวัย  X 100 
   จํานวนเด็กท่ีมารับบริการท้ังหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน): 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก (พ.ศ.2560-2564)         60 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเด็กท่ีมีสุขภาพดี 
2. ขอบเขตความหมาย: เด็กสุขภาพดี หมายถึง เด็กท่ีไม่เจ็บป่วยหนักจนต้องหยุดเรียน 
   เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2560-2564) ร้อยละ 85 ของเด็กท่ีมารับบริการ 
5. วิธีการคํานวณ:     เด็กท่ีสุข   X 100 
   จํานวนเด็กท่ีมารับบริการท้ังหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  60 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : สถิติการลา/สอบถามผู้ปกครองเด็ก 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ทุกวัน 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเด็กท่ีไม่ได้รับอันตรายต่อร่างกายรุนแรง 
2. ขอบเขตความหมาย : เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   อันตรายรุนแรง หมายถึง อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องนําส่งสถานพยาบาล 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2560-2564) ร้อยละ 100 
5. วิธีการคํานวณ:  เด็กท่ีไม่ได้รับอันตรายต่อร่างกายรุนแรง X 100 
   เด็กท่ีมารับบริการท้ังหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  บันทึกรายงานประจําเดือนศพด. 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ทุกวัน 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเด็กท่ีมารับบริการโดยเฉลี่ยต่อวัน 
2. ขอบเขตความหมาย :  เด็ก  หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   เด็กท่ีมารับบริการ หมายถึง เด็กท่ีผู้ปกครองนํามาส่งและรับกลับในแต่ละวันท่ีเปิด
ให้บริการ 
3. หน่วยวัด :  ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2560-2564)  ร้อยละ 99 
5. วิธีการคํานวณ:   จํานวนเด็กท่ีมารับบริการในแต่ละวัน X  100 
   จํานวนเด็กท่ีสมัครเข้ารับบริการท้ังหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน): ร้อยละ  80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  บันทึกการรับ – ส่งเด็ก 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ทุกวัน 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : จํานวนครั้งท่ีเกิดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ขอบเขตความหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริการส่วนตําบล
กระโทก 
   โรคติดต่อ หมายถึง โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนกับเด็กท่ีมารับบริการ 
3. หน่วยวัด :  ครั้ง 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2560-2564)  0 ครั้ง 
5. วิธีการคํานวณ: แจงนับ หาผลรวมจํานวนครั้งท่ีเกิดโรคติดต่อ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  1  ครั้ง 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : รายงานประจําเดือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนละครั้ง 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจท่ีผู้ปกครองมีต่อบุคลากร 
2. ขอบเขตความหมาย : บุคลากร หมายถึง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อบุคลากร 
3. หน่วยวัด :  ระดับความพึงพอใจ เช่น น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก  มากท่ีสุด 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2560-2564) ระดับความพึงพอใจมาก 
5. วิธีการคํานวณ:   ผลรวมของระดับความพึงพอใจ 
   ระดับคะแนนรวมของความพึงพอใจ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน):  มาก 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนละ ครั้ง 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม ,ศึกษาดูงานในแต่ละปีการศึกษา 
2. ขอบเขตความหมาย : บุคลากร หมายถึง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
   การฝึกบอรม  หมายถึง การพัฒนาความรู้ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งหน้าท่ี 
 การศึกษาดูงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติงาน 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2560-2564) ร้อยละ 100 
5. วิธีการคํานวณ:  จํานวนบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรม,ศึกษาดูงาน X 100 
   จํานวนบุคลากรท้ังหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน): ร้อยละ 70 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ,วุฒิบัตร 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีละครั้ง 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  จํานวนกิจกรรมท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ขอบเขตความหมาย : ชุมชน หมายถึง หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ีบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 ด้าน 
3. หน่วยวัด : กิจกรรม/โครงการ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี 2560-2564)  15 ครั้ง 
5. วิธีการคํานวณ: แจงนับ หาผลรวมกิจกรรมท่ีชุมชนท่ีส่วนร่วม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน): 3 กิจกรรม /โครงการ 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : บันทึกการลงรายมือชื่อ ,หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม,ภาพถ่าย, 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภาคเรียนละครั้ง 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. ตัวช้ีวัด :  จํานวนกิจกรรมท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมกับชุมชน 
2. ขอบเขตความหมาย : กิจกรรม หมายถึง งานประเพณี หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดภายในชุมชนโดยชุมชน

เป็นเจ้าภาพในการจัด  
  ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. หน่วยวัด : กิจกรรม/โครงการ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์(ปี : 2560-2564)   10 กิจกรรม/โครงการ 
5. วิธีการคํานวณ: แจงนับ หาผลรวมกิจกรรม/โครงการท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกับชุมชน 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพ้ืนฐาน): เข้าร่วม 1 กิจกรรม 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมกิจกรรม ,ภาพถ่าย 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

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

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

  7.1  จัดทําแผน  ดําเนินการและประเมินคุณภาพการศึกษาสมํ่าเสมอ 
  7.2  จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตาม

ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  
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บทที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
5.1คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ   

      องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ได้ มีคําสั่ งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก               
ท่ี 148/2559  ลงวันท่ี 13  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  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) นางสาวทิพย์สุดา  หงวนไธสง ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงานปลัด  กรรมการ 
  (๑๐) นายเลิศ  แปะกระโทก ตําแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  (๑๑) นายสมหวัง  นามกระโทก ตําแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลกระโทก  มีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ  มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ   
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อํานวยการ

สถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน    

4.แต่ง ต้ั งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเ พ่ือช่ วยปฏิ บั ติ งานตามท่ี เห็นสมควร 
         องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   ได้มีคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ท่ี 169/๒๕๕
9  ลงวันท่ี  8  มิถุนายน  2559   เรื่อง  แต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ 
ประกอบด้วย 

(๑)  นายบุญช่วย  พ่ึงกระโทก                    ประธานกรรมการ 
 (๒)  นายอัด  หมู่เกษม                  กรรมการ/เลขานุการ 
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5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
  จะเริ่มต้นจากโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ  แล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทําการประเมินผลสําเร็จเป็นรายโครงการ และประเมินผลสําเร็จของ
ทุกจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดหรือไม่  ท้ังนี้ ควรประเมินผลท้ังระบบ กล่าวคือ 
ประเมินท้ังปัจจัยท่ีใช้  กระบวนการท่ีใช้ ผลผลิตท่ีได้รับ  และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา 
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 

********************************** 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 

 
� บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 
� ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 
� คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์ ฯไปสู่

การปฏิบัติและคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

� คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา ของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระโทก 

� ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2560 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 


