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                                                ค าน า 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนต าบล
เสอเพลอ  ได้จัดท าขึ้นโดยก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา  3  ปี  (พ.ศ.2560-2562)  รวมทั้ง
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ  
ของเด็กนักเรียน  เยาวชน  และประชาชน  ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  ซึ่งได้เล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคม
ให้มีคุณภาพจัดให้มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคมที่ดีและเหมาะสมการส่งเสริมอาชีพ 
ส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้  และพัฒนาจิตใจ เด็กนักเรียน  เยาวชน  และประชาชนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
ห่างไกลยาเสพติด 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 3 ปี   (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560-2562)  โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้บรรจุแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ และส่วนหนึ่งได้รวบรวมข้อมูลมา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับบริการ 

 

       กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
       องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคน  รวมถึงการส่งเสริมท านุ
บ ารุงศาสนา  และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี  ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น  เพราะเป็นหน่วย
ราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด  โดยมีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่  ตามมาตรา  16  “ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้  (6)  การส่งเสริมการฝึกและการประกอบ
อาชีพ (9) การจัดการศึกษา  (10) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี  คนชรา  และ
ผู้ด้อยโอกาส  (11) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น” 
 ตามแผนการกระจายอ านาจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับการถ่ายโอนกิจการด้านการจัดการศึกษา  
ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ  และนอกระบบ  จากหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งนี้เป็นไปตามความพร้อมความเหมาะสมของ
แต่ละท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามความพร้อม  
ความเหมาะสม  และความต้องการของแต่ละท้องถิ่น   
 การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นสาขาหนึ่งของการพัฒนาด้านสังคมของ
ท้องถิ่นซึ่งมิได้มุ่งเน้นการจัดท าวิสัยทัศน์  การก าหนดภารกิจ  ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  การศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรม  ขึ้นโดยเฉพาะ  ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา  การศึกษา  ศาสนาประเพณี  
ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ก าลังด าเนินการอยูในขณะนี้  
แผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  3  ปี (พ.ศ.2560-2562)  ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย
รัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์จังหวัด  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 
ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และแนวทางท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์กายภาพ  ปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ  ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ข้อพิจารณาที่ส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 3 ปี   (พ.ศ.2560-2562)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประการแรก  เรื่อง  ความเสมอภาคของประชาชนในการรับบริการ  โดยเพราะผู้
ยากจน  ผู้ด้อยโอกาสจะต้องได้รับการพัฒนาที่ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป  ประการที่สอง  เรื่องความพร้อมองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของตนเองภายใต้เกณฑ์ความพร้อมที่ก าหนด  ทั้งนี้เพ่ือให้การ
พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรมมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ประการสุดท้าย  การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งชุมชน  และองค์กรต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มศักยภาพอัน
จะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ  และวัฒนธรรม  มีความหลากหลายมีความเหมาะสม  และ
เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
           ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยเตรียมอนุบาล มีกองการศึกษา  จ านวน  4  ศูนย์  มีนักเรียน  
226  คน  เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการศึกษา  3  ปี 
(2560-2562)  ขึ้น 
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2. นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
    2.1  ทิศทางการพัฒนาการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธ
กิจในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทันแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในระยะ 5 ปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนใน 3 มิติ คือการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ โดยมุ่งให้เกิดการเสริมสร้างความรู้
ตามความเหมาะสมของคนทุกกลุ่มทุกวัย เพ่ือให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่
สังคมฐานความความรู้ได้อย่างมั่งคง และสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ ในขณะเดียวกัน มุ่ง
เสริมสร้างคนไทยให้มีสุขภววะที่ดี ควบคู่กับการกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และมีความปลอดภัย
ในการด าเนินชีวิต  

2.2  นโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล 
                การพัฒนาคุณภาพและสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ภาคีการพัฒนาการทุก
ภาคส่วนมีบทบาทในการผลักดันแนวทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานของความร่วมมือและการประสาน
เชื่อมโยงการท างานอย่างบูรณาการ ดังนี้ 
                 2.2.1  สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ของทุกกลุ่ม สนับสนุนการพัฒนาคน พัฒนาก าลังคน
ทุกระดับร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ 
ให้กระจายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา จัดการศึกษาที่เน้น
คุณธรรม 
                  2.2.2   ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะส่งเสริมและผลักดันการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความตระหนัก   ภาคถูมิใจในวัฒนธรรม   และภูมิ
ปัญญาไทย 
 
3.  นโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างสอดรับกับ สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 

3.2  จัดบริการข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและมีคุณภาพดูแลความม่ันคงและปลอดภัย 
รวมทั้งพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมสวัสดิการ สังคมที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นท่ี 

3.3  สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมสุขภาวะ และจัดบริการสังคมให้ทั่วถึง 
3.4  ประสานและสนับสนุนการสืบค้นรวบรวมจัดเก็บ การถ่ายความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็น

ระบบ และน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.5  ส่งเสริม และประสานให้เกิดการรวมกลุ่มในเชิงสร้างสรรค์ของคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาการ

ต่างๆ เฝ้าระวังทางสังคมทั้งในเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ สุขภาวะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
กระบวนการยุติธรรม 
4.  นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
    ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ การพัฒนาสังคมไทยโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมุ่ง
ไปที่อัตราการเติบโตแต่เพียงถ่ายเดียว บนฐานโครงสร้างทางสังคมท่ีอ่อนแอ ไม่เป็นธรรม และต้องพึ่งพิงต่างประเทศ
หลัก ได้แสดงผลให้ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าเป็นทิศทางที่ผิดพลาด จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ และแนวนโยบายกันใหม่ภายใต้กรอบทิศทางที่ให้ความส าคัญอย่างทัดเทียมกัน 
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5.  นโยบายการศึกษาของชาติ 
5.1  การพัฒนาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดตลอดชีวิตให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียน 
5.2  การปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
5.3  การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระบบวิถีท่ีดี

งาม 
5.4  การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมสมรรถภาพการแข่งขันใน

ระดับชาติ 
5.5  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความคิดความประพฤติ และคุณธรรมของคน 
5.6  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และการเรียนรู้ของคนและสังคมไทย 
5.7  การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างคุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
5.8  การส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนฐานของศาสนา ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นไทย 
5.9  การจ ากัด ลด ขจัด ปัญหาทางโครงสร้างที่ก่อให้เกิด หรือคงไว้ ซ้ าความยากจน ขัดสน ด้อยทั้งโอกาสและ

ศักดิ์ศรีของคนและสังคมไทย เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
5.10  การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
5.11  การจัดระบบทรัพย์กรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคนและสังคม 

ในฐานะที่กองการศึกษาเป็นสถานศึกษาจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ค้นหารศักยภาพ
เด็กและพัฒนาให้สอดรับกับความสามารถและความถนัด สู่ความเป็นเลิศ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นแหล่งข้อมูลของชุมชน และปรึกษาทางวิชาการของชุมชน ท าการวิจัยร่วมกับชุมชนและสร้างการะบวนการเรียนรู้
ในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชุมชนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง 
สร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถจัดการความรู้ในชุมชนจะสร้างและพัฒนาก าลังคนที่มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม    โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์    และเทคโนโลยีที่เน้นการปฏิบัติจริงตั้งแต่ชั้นปฐมวัย  
ให้ผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และผู้รู้ด้านภูมิปัญญาไทยมีส่วนร่วมถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ 
6.  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

6.1  จุดแข็ง   
6.1.1  มีอาคารสถานที่มั่นคงแข็งแรง 
6.1.2  มีระบบงานที่เป็นระบบแบบแผน 
6.1.3  บุคลากรมีคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย 
6.1.4   มีระบบในการบริหารงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
6.1.5   มีระเบียบกฎหมายการบริหารจัดการชัดเจน 
6.1.6  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 

6.2  จุดอ่อน 
   6.2.1 บริเวณพ้ืนทีต่างระดับรั้วกองการศึกษาไม่ได้มาตรฐานมีห้องน้ าและที่แปรง 
ฟันไม่เพียงพอส าหรับเด็ก 
    6.2.2 งานเอกสารที่รับผิดชอบมีมากเกินไป 
    6.2.3 บุคลาการไม่ได้เข้ารับการอบรมเท่าที่ควร 
    6.2.4 งบประมาณในด้านการอบรมมีไม่เพียงพอ 
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6.3 โอกาส 
  6.3.1 จะมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาของกองการศึกษาให้ดีทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง 

 6.3.2  ผู้ดูแลเด็กจะน าความรู้ความเข้าใจแนะแนวทางให้ผู้ปกครองทราบถึงการน าเด็กเข้ามาอยู่ในกอง
การศึกษา 

6.4 อุปสรรค 
 6.4.1  ผู้ปกครองบางคนยังไม่เข้าใจในบางเรื่องที่ผู้ดูแลเด็กเสนอแนะแนวทางในการน าเด็กเข้ามาอยู่ที่กอง
การศึกษาของเรา 
 6.4.2  ยังขาดงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือในการขยายกองการศึกษา 
 6.4.3  บุคลากรไม่ค่อยได้รับการอบรม  
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บทที่ 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. วิสัยทัศน์ 
     สร้างการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พันธกิจ 

1.  พัฒนากองการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 
2.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ  นอกระบบ  ตามอัธยาศัย 
3.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
4.  พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
5.  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมนันทนาการ  ของเด็กเยาวชน  สตรี  คนชรา  ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 
6.  ส่งเสริมด้านการศาสนา  การบ ารุงศิลปะ  จารีต  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

จุดมุ่งหมาย 
เพื่อการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

ปี  
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

1.ส่งเสริมด้าน
พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยให้ครบทัง 
4ด้าน 

ร้อยละ90ของ
เด็กมีการ
พัฒนาการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับ
วัย 

จ านวนนักเรียน 
226 คน 

226 226 226 226 226 

2.ส่งเสริมด้าน
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 

ร้อยละ90ของ
ผู้ปกครองมี
ความสามารถ
ดูแลเด็กได้
ถูกต้อง 

จ านวนนักเรียน 
226 คน 

226 226 226 226 226 

3.ส่งเสริมสื่อการ
เรียนที่เหมาะสมกับ
เด็ก 

ร้อยละ 90 ได้มี
การจัดท าสื่อให้
เหมาะสมกับวัย
และทันสมัย 

จ านวนนักเรียน 
226 คน 

226 226 226 226 226 

4.ส่งเสริมพัฒนา
อาคารสถานที่ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

บุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

จ านวนบุคลากร 
12 คน 

226 226 226 226 226 

5.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมผู้ปกครองและ
ชุมชน 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

จ านวน
ผู้ปกครอง 226

คน 

226 226 226 226 226 
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บทที่  3 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ให้ครบทัง 4 ด้าน 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมพัฒนาการท้ัง 4 
ด้าน 
1.2 แนวทางจัดอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม(นม)ให้เหมาะสม
ตามหลักโภชนาการ 
1.3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัย  

กองการศึกษา 
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมด้าน
ผู้ปกครองในการพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 

2.1 จัดอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็ก 
2.2 จัดมุมเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษา 
 

3.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมด้านสื่อ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
วัย 

3.1 จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 
3.2จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้
เพียงพอและเหมาะสม 

กองการศึกษา 
 

4.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมพัฒนา
อาคารสถานที่ 

4.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4.2 ดูแลเครื่องเล่นสนามให้มั่นคง
และปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

กองการศึกษา 
 

5.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษา 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการจัดจัดการศึกษา 
5.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์
ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

กองการศึกษา 
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บทที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ฯไปสู่การปฏิบัติ 
 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ที่          /2559   ลงวันที่          ตุลาคม  2559   โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในคราวการประชุมครั้งที่............./.......เมื่อวันที่..........................................
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. นายสมัย    นครไพร นายก อบต.เสอเพลอ ประธานกรรมการ 
2. นางบุษบา   วงศ์หงศ์สา รอง นายก อบต.เสอเพลอ กรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ท.กฤดากร   อ่ึงสะกาว ปลัด อบต.เสอพลอ กรรมการ 
4. นายเกรียงไกร   จุลทองภิพัฒน์  ผอ.กองช่าง กรรมการ 
5. นางอุไรวรรณ   ประโกสันตัง หน.ส านักปลัด กรรมการ 
6. นายฉัตรชัย   จันทร์ศรีเสาร์ รองประธานสภาฯ กรรมการ 
7. นายไพโรจน์   พาสีราช ผอ.โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กรรมการ 
8. นายทรงศักดิ์   สุวรรณภักดี ก านันต าบลเสอเพลอ กรรมการ 
9. นายศักดิ์ชัย   กิติราช ผอ.กองการศึกษา กรรมการ 

10. นางสุรัสวดี   ชินบุตร ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
11. จ.ส.อ.ธนพชัย   พละจู นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขนุการ 

 
 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติมี
อ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลฯต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา / หัวหน้า

กองการศึกษา  เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา / หัวหน้าศูนย์พัฒนาแด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาคผนวก 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

ที่            /2559 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

............................................. 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษา   ไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง   ต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ    และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

ซึ่งหลังจากสถานศึกษาได้จัดท าแผนดังกล่าวแล้วจะต้องมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้แผน
ยุทธศาสตร์การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา  3  ปี แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

 1. นายสมัย    นครไพร นายก อบต.เสอเพลอ ประธานกรรมการ 
2. นางบุษบา   วงศ์หงศ์สา รอง นายก อบต.เสอเพลอ รองประธาน ฯ 
3. ว่าที่ ร.ท.กฤดากร   อ่ึงสะกาว ปลัด อบต.เสอพลอ กรรมการ 
4. นายเกรียงไกร   จุลทองภิพัฒน์  ผอ.กองช่าง กรรมการ 
5. นางอุไรวรรณ   ประโกสันตัง หน.ส านักปลัด กรรมการ 
6. นายฉัตรชัย   จันทร์ศรีเสาร์ รองประธานสภาฯ กรรมการ 
7. นายไพโรจน์   พาสีราช ผอ.โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กรรมการ 
8. นายทรงศักดิ์   สุวรรณภักดี ก านันต าบลเสอเพลอ กรรมการ 
9. นายศักดิ์ชัย   กิติราช ผอ.กองการศึกษา กรรมการ 

10. นางกนกนาฎ   ธรรมโหร ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
11. จ.ส.อ.ธนพชัย   พละจู นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขนุการ 

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1.ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 

2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตาม       และประเมินผลฯต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา / 

หัวหน้ากองการศึกษา  เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา / หัวหน้าศูนย์พัฒนาแด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลฯ  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
           ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง   ณ   วันที่             ตุลาคม   2559    

       

  
          (นายสมัย    นครไพร) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 



 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2560-2562) 

............................................. 
 ตามที่กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ไปสู่
การปฏิบัติ (พ.ศ.2560-2562)  เพื่อขึ้นเป็นกรอบแนวทาง แผนยุทธศาสตร์การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา  3  ปี 
แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  4  ศูนย์  
ดังนี้   

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรีส าราญ 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ 

ในช่วงระยะเวลา  3  ปี  ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน  โดยสอดคล้องตามแนวทาง
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงขอประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา  3  ปี  ไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2560-2562)  ของกองการศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลอ 
           ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง   ณ   วันที่             ตุลาคม   2559    

       

  
          (นายสมัย    นครไพร) 
                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
ครั้งที่            /2559 

วันที่              เดือน       กันยายน      พ.ศ.2559 
ณ  กองการศึกษาศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

                    ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัย    นครไพร นายก อบต.เสอเพลอ   
2 นางบุษบา   วงศ์หงศ์สา รอง นายก อบต.เสอเพลอ   
3 ว่าที่ ร.ท.กฤดากร   อ่ึงสะกาว ปลัด อบต.เสอพลอ   
4 นายเกรียงไกร   จุลทองภิพัฒน์  ผอ.กองช่าง   
5 นางอุไรวรรณ   ประโกสันตัง หน.ส านักปลัด   
6 นายฉัตรชัย   จันทร์ศรีเสาร์ รองประธานสภาฯ   
7 นายไพโรจน์   พาสีราช ผอ.โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์   
8 นายทรงศักดิ์   สุวรรณภักดี ก านันต าบลเสอเพลอ   
9 นายศักดิ์ชัย   กิติราช ผอ.กองการศึกษา   

10 นางสุรัสวดี   ชินบุตร ครูผู้ดูแลเด็ก   
11 จ.ส.อ.ธนพชัย   พละจู นักวิชาการศึกษา   

 
 

ผู้เข้าประชุม  11  คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม  - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  11 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เมื่อคณะกรรมการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ พร้อมรองประธานเริ่มเปิดประชุม  
เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานกรรมการ นายสมัย   นครไพร ประธานกรรมการกองการศึกษา ฯ กล่าวผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

-  แจ้งเรื่องที่จะประชุมในวันนี้  คือเรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
ของกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
นโยบายและทิศทางของการพัฒนาการศึกษา   เพ่ือให้การด าเนินงานของกองการศึกษามี
ประสิทธิภาพ    ส่วนรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะให้ผู้อ านวยกองการศึกษา
อธิบายในวาระต่อไป 

ที่ประชุม  - ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
รองประธาน          - เนื่องจากเราไม่มีการประชุมจึงขอผ่านไปวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เพื่อทราบ 
รองประธาน         - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ปลัด - คือสาระส าคัญในการประชุมวันนี้เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  
และให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายนโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น    เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของกองการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   ส่วนรายละเอียดกระผมจะให้ผู้ดูแลเด็กอธิบายถึงการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา   ขั้นตอนการด าเนินการงานและจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ผอ.กองการศึกษา - เรียนประธาน คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายศักดิ์ชัย   กิติราช 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา   เป็นนโยบายทางการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของกองการศึกษาให้มีความพร้อมทุกๆด้าน   เพ่ือเด็กทุกคนใน
ท้องถิ่นจะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  พัฒนาการสมวัย  สุขภาพกายใจแข็งแรง  
สิ่งแวดล้อมภายในที่ดีและยังพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องอีกด้วยส าหรับขั้นตอน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา มีดังนี้ 
1. ศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  และนโยบายการศึกษาของชาติให้เข้าใจและถี่ถ้วน 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

   3. ก าหนดพันธกิจในการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
   4. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 



 

 

5. ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนฯในการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
   6. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและตัวบ่งชี้ 

7. ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ 
   8. และจัดท าโครงการของแต่ละแนวทางการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
กรรมการ  นายฉัตรชัย   จันทร์ศรีเสาร์  ถามถึงการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

(พ.ศ.2559 – 2561) ของกองการศึกษา ฯ ว่ามียุทธศาสตร์ด้านใดบ้าง 
ผอ.กองการศึกษา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ของกองการศึกษา ฯ มี 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้ครบ
ทั้ง 4 ด้าน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านผู้ปกครองมีความรู้ในการพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
เด็ก 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กรรมการ   นายไพโรจน์   พาสีราช ถามถึงแนวทางการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ 
ผอ.กองการศึกษา ส าหรับแนวทางการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์  มีดังนี้ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี 3 แนวทางการพัฒนา  คือ 
    แนวทางท่ี 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
    แนวทางท่ี 2 จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้เหมาะสมตามหลัก 
           โภชนาการ 
    แนวทางท่ี 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและประเพณีท่ีดีงามให้เหมาะสมกับเด็ก 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี 2 แนวทางการพัฒนา  คือ 
    แนวทางท่ี 1 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็ก 
    แนวทางท่ี 2 จัดมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 2 แนวทางการพัฒนา  คือ 
    แนวทางท่ี 1 จัดหาสื่อที่ทันสมัย 
    แนวทางท่ี 2 จัดหาสื่อที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับเด็ก 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี 2 แนวทางการพัฒนา  คือ 
    แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    แนวทางที่ 2 ปรับปรุงดูแลเครื่องเล่นสนามให้มั่นคงและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 มี 2 แนวทางการพัฒนา  คือ 
    แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    แนวทางที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ฯใน   
           การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
ประธานกรรมการ กรรมการทุกท่าน  คงได้ทราบรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ของกองการศึกษา ฯ แล้ว 

กระผมคิดว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนเป็นสิ่งที่จะพัฒนา
การศึกษาลูกหลานเราให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพมากยิ่งๆขึ้นไป  เราทุกคนจะช่วยกัน
สนับสนุนเพื่อให้นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ 



 

 

 - ผมขอมติจากคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาด้วย 

ที่ประชุม  - คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
   (พ.ศ. 2559-2561)  ของกองการศึกษา ฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานกรรมการ - ในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมการ ผมขอฝากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่าการศึกษาเป็น

สิ่งที่จะช่วยให้ลูกหลานของเรามีความรู้  ความสามารถ  และน าความรู้ความสามารถที่ได้ไป
พัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จในอนาคตได้ 
- ท่านใดจะเสนออะไรต่อไปอีกไหม 

   - ถ้าไม่มี  ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 
 
 
 
     จ.ส.อ.                        ผู้จดรายงาน 

           (ธนพชัย   พละจู) 
           กรรมการ/เลขานุการ  
 
 
        (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจ 
         (นายสมัย    นครไพร) 
                              ประธานกรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


