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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ที่มำของวิสัยทศัน ์
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคน รวมถึงการ
ส่งเสริม ท านุบ ารุง  ศาสนา  และอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมและประเพณี  ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 
เพราะเป็นหน่วยราชการท่ีใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุดโดยมีอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน
และหลากหลาย         

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2549  ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของเทศบาล  ตาม
มาตรา  16  “ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ (6) การส่งเสริม การฝึก และการ
ประกอบอาชีพ (9)  การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส (11)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ”  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับท่ี (6) พ.ศ. 2552)   ส่วนท่ี 3  อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา 66 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  มาตรา 67 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้   
   (5)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
   (7)  คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   (8)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   (9)ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร 

   ตามแผนการกระจายอ านาจฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับการถ่ายโอนกิจการด้าน
การจัดการศึกษา  ท้ังการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จากหน่วยงานต่าง ๆ  
ภายในปี  2553  ท้ังนี้เป็นไปตามความพร้อม  ความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น    เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอ้ม  ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการของ
แต่ละท้องถิ่น  ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจจัดการศึกษาประการใดประการหนึ่ง  หรือท้ัง  5  
ประการ  ดังนี ้

1. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. การจัดการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
3. การจัดบริการให้ความรู้ด้านทักษะอาชีพ 
4. การจัดการส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  และกิจกรรมเด็กเยาวชน 
5. การด าเนินงานด้านการศาสนา  การบ ารุงศิลปะ  จารีต  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  เป็นสาขาหนึ่งของการ 
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พัฒนาด้านสังคมของท้องถิ่นซึ่งยังมิได้มุ่งเน้นการจัดท าวิสัยทัศน์  การก าหนดภารกิจ  ยุทธศาสตร์  และ
แนวทางการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม ขึ้นโดยเฉพาะ   ซึ่งมีความจ า เป็น
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษาของประเทศท่ีก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้ แผนพัฒนาการศึกษาศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายรัฐบาล   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล ด้านการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2555 - 2561)  ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและทิศทางการพัฒนา
การศึกษา  จะเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และแนวทางท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/ โครงการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ข้อพิจารณาท่ีส าคัญในการจัดท าแผนการพัฒนาการศึกษาห้าปี (2561 – 2565) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  คือ  ประการแรก  เรื่องความเสมอภาคของ  ประชาชนในการรับบริการ 
โดยเฉพาะผู้ยากจน  ผู้ด้อยโอกาสจะต้องได้รับการพัฒนาท่ีทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไป  ประการท่ีสอง  เรื่องความ
พร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของตนเองภายใต้เกณฑ์ความ
พร้อมท่ีก าหนด   ท้ังนี้เพื่อให้การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ประการ
สุดท้าย การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งชุมชน  และองค์กรต่าง ๆ  ท้ังนี้  เพื่อน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มศักยภาพอันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม มีความ
หลากหลายมีความเหมาะสม  และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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1.2 วิสัยทัศน์ 
 
  เด็กและเยาวชนชนมีคุณภาพ เน้นค่านิยมหลัก 12 ประการบนพื้นฐานความพอเพียง และอยู่ร่วมกนั
อย่างมีความสุข 
 
1.3 พันธกิจ 
 

1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ด้มาตรฐานการศึกษาและพร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับ 
ขั้นพื้นฐานต่อไป 

2. จัดการศึกษาปฐมวัย  ให้มีการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา  
คุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ให้มีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตต าบลหนองอ้ม ให้มีคุณภาพและ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี มีเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งคุณภาพชีวิตท่ีดี 

5. ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสังคม 

6. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย และวิถีชีวิตท้องถิ่น เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขและยั่งยืน 
 
1.3 เป้ำประสงค์ 
  

1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้มาตรฐานการศึกษา 
2. จัดการศึกษาปฐมวัย ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน (ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  

สังคม สติปัญญา)  
3. เด็กได้รับบริการด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพครบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเต็มตาม 

ศักยภาพ เสมอภาค และทัดเทียม 
4. เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ให้เด็ก  เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพ 

ร่างกายท่ีแข็งแรง  สมบูรณ์  
6. ให้ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะ จารีต ประเพณี   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิน่
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เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
พื้นฐำน 

(Baseline 
Data) 

เป้ำหมำย (Targets) 

ปี  
61-65 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี64 
 

ปี65 

1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ 
     มาตรฐานการศึกษา 
 

ศูนย์ฯ ท้ัง 4 แห่ง 
ผ่านการประเมิน 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ผ่านเกณฑ์
ข้ันพื้นฐาน 

100% 70% 80% 90% 95 % 100 % 

2. จัดการศึกษาปฐมวัย ท่ีส่งเสริม 
    พัฒนาการเด็กรอบด้าน (ด้าน
ร่างกาย 
    จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา) 

- ร้อยละของเด็ก
ได้รับการศึกษา
ปฐมวัย 
- ร้อยละของเด็กที่
มีพัฒนาการสมวัย 

4  แห่ง 100% 2 3 4 4 4 

3. เด็กได้รับบริการด้านการศึกษา
อย่างมี คุณภาพครบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานเต็มตาม
ศักยภาพ  เสมอภาคและทัดเทียม 

ร้อยละของเด็ก
ได้รับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 

ร้อยละ  
100 

70% 80% 80% 90% 95 % 100 % 

4. เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจ พอเพียง 

ร้อยละของ เด็ก
เยาวชน ประชาชน 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ  
100 

80% 80% 90% 95% 98 % 100 % 

5. ให้เด็ก  เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง  สมบูรณ์  

ร้อยละของ เด็ก
เยาวชน ประชาชน 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ  
100 

80% 80% 90% 95% 98 % 100 % 

6. ให้ประชาชนได้รับการพัฒนา
ความรู ้คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะ 
จารีต  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

ร้อยละของ เด็ก
เยาวชน ประชาชน 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ  
100 

80% 80% 90% 95% 98 % 100 % 
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รำยละเอียดตัวช้ีวัด 

 
จุดมุ่งหมำยที่  1   พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ 
  
1. ตัวชี้วัด  :   
           ศูนย์ฯ  ท้ัง  3  แห่ง  ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
 
 

2. ขอบเขตควำมหมำย  : 
 2.1  ศูนย์ฯ หมายถึง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม 
           2.2  การประเมินมาตรฐานการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการ 
                 ด าเนินงานของสถานศึกษาว่า ส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งช้ี ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
                 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมาตรฐานท่ี ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  
 
3. หน่วยวัด   :  คน 
 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์  ( ปี 2561– 2565 )  :  
                 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม ได้รับการประเมิน มาตรฐาน
การศึกษา 
 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  
    บวกหาผลรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีประเมิน 
 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐำน)  :  
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม  จ านวน  3  แห่ง 
 
7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  : 
              - มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
               - ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  
8. ควำมถ่ีในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน  : 
 รายงานผลการจัดท าเอกสาร ปีละ 1 ครั้ง 
 

 
 

 
 
 



6 
 

  

รำยละเอียดตัวช้ีวัด 
 

จุดมุ่งหมำยที่  1  จัดกำรศึกษำปฐมวัย ที่ส่งเสริมพัฒนำเด็กรอบด้ำน (ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ 
                      สังคม สติปัญญำ 
 
1. ตัวชี้วัด  :   

    - ร้อยละของเด็กได้รับการศึกษาปฐมวัย 
               - ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย 
 
2. ขอบเขตควำมหมำย  : 
       2.1 เด็ก  หมายถึง  เด็กอายุ 2 - 5  ปี  ในเขตต าบลหนองอ้มและพื้นท่ีใกล้เคียง 
                 2.2 การศึกษาปฐมวัย  หมายถึง   เด็กอายุ 2 - 5  ปี   
 
3. หน่วยวัด   :  คน 
 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์  ( ปี 2561– 2565 )  :  

                 -  เด็กอายุ 2 - 5  ปี  ในเขตต าบลหนองอ้มและพื้นท่ีใกล้เคียง ได้รับการศึกษาปฐมวัย 
อย่างท่ัวถึง 
 
5. วิธีกำรค ำนวณ  : 
       บวกหาผลรวมของเด็กนักเรียน 
 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐำน)  :  
               จ านวนนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม   
จ านวน  3  แห่ง 
 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  : 
             - ประเมินพฒันาการของเด็ก 
             - สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
  
8. ควำมถ่ีในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน  : 
 รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมปีละ 2 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวช้ีวัด 
 

จุดมุ่งหมำยที่  1  เด็กได้รับบริกำรด้ำนกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพครบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                      เต็มตำมศักยภำพ เสมอภำค และทัดเทียม 
  
1. ตัวชี้วัด  :   

      ร้อยละของเด็กได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

2. ขอบเขตควำมหมำย  : 
   2.1  เด็ก  หมายถึง  เด็กอายุ 3 - 15 ปี 
             2.2  การศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
                   คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
 

3. หน่วยวัด   :  คน 
 
 

4. เป้ำหมำย / เกณฑ์  ( ปี 2561– 2565 )  :  

                 -  เด็กอายุ 3 - 15  ปี  ในเขตต าบลหนองอ้ม ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
 
5. วิธีกำรค ำนวณ  : 
         บวกหาผลรวมของเด็กนักเรียน 
 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐำน)  :  
                 จ านวนนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตต าบลหนองอ้ม จ านวน  9  แห่ง 
 
 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  : 
                - แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน/ผู้ปกครอง 
               - สถิติของนักเรียนท่ีเข้าเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
8. ควำมถ่ีในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน  : 
      รายงานผลข้อมูลจ านวนนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวช้ีวัด 
 

จุดมุ่งหมำยที่  1   เด็ก เยำวชน ประชำชน มีควำมรู้และพัฒนำทักษะอำชีพตำมแนวเศรษฐกิจ 
                       พอเพียง 
  

1. ตัวชี้วัด  :   
       ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 

2. ขอบเขตควำมหมำย  : 
               2.1  เด็ก  หมายถึง   คนท่ีมีอายุน้อย หรือผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
                       คือ ผู้ซึ่งอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์และยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
      2.2  เยาวชน หมายถึง  บุคคลท่ีมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
                2.3 ประชาชน  หมายถึง  คนในพื้นท่ีต าบลหนองอ้ม 
                            
3. หน่วยวัด   :  คน 
 

4. เป้ำหมำย / เกณฑ์  ( ปี 2561– 2565 )  :  

                   เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  10 หมู่บ้าน 
 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :   
                   บวกหาผลรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐำน)  :  
                 เด็ก เยาวชน ประชาชน  ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองอ้ม จ านวน  10  หมู่บ้าน 
 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  : 
                - สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจดบันทึก 
                 - ทดสอบโดยการตอบค าถาม 
                 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  
8. ควำมถ่ีในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน  : 
                  สรุปรายงานการเข้าร่วมอบรม หลังจากส้ินกิจกรรม 1 สัปดาห์ 
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รำยละเอียดตัวช้ีวัด 

 
จุดมุ่งหมำยที่  1   ให้เด็ก  เยำวชน และประชำชนทั่วไปได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภำพ 
                       ร่ำงกำยที่แข็งแรง  สมบูรณ์ 
  

1. ตัวชี้วัด  :   
      ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 

2. ขอบเขตควำมหมำย  : 
      2.1  เด็ก  หมายถึง   คนท่ีมีอายุน้อย หรือผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
                       คือ ผู้ซึ่งอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์และยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
      2.2  เยาวชน หมายถึง  บุคคลท่ีมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
               2.3  ประชาชน  หมายถึง  คนในพื้นท่ีต าบลหนองอ้ม 
               
3. หน่วยวัด   : คน 
 
4. เป้ำหมำย / เกณฑ์  ( ปี 2561– 2565 )  :  

               เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน  10  หมู่บ้าน 
 
5. วิธีกำรค ำนวณ  : 
    บวกหาผลรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐำน)  :  
             เด็ก เยาวชน ประชาชน  ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองอ้ม จ านวน  10  หมู่บ้าน 
 
7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  : 
                - สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจดบันทึก 
                 - ทดสอบโดยการตอบค าถาม 
                 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
8. ควำมถ่ีในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน  : 
      สรุปรายงานการเข้าร่วมอบรม หลังจากส้ินกิจกรรม 1 สัปดาห์ 
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รำยละเอียดตัวช้ีวัด 
 

จุดมุ่งหมำยที่  1   ให้ประชำชนได้รบักำรพฒันำควำมรู้คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะ จำรตีประเพณี   
                         ภูมปิัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                           
1. ตัวชี้วัด  :   

     ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

2. ขอบเขตควำมหมำย  : 
               2.1  เด็ก  หมายถึง   คนท่ีมีอายุน้อย หรือผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
                       คือ ผู้ซึ่งอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์และยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
      2.2  เยาวชน หมายถึง  บุคคลท่ีมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
               2.3  ประชาชน  หมายถึง  คนในพื้นท่ีต าบลหนองอ้ม 
 
3. หน่วยวัด   :   คน 
 
 

4. เป้ำหมำย / เกณฑ์  ( ปี 2561– 2565 )  :  

               เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน  10  หมู่บ้าน 
 
5. วิธีกำรค ำนวณ  : 
    บวกหาผลรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐำน)  :  
             เด็ก เยาวชน ประชาชน  ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองอ้ม จ านวน  10  หมู่บ้าน 
 
7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  : 
                - สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจดบันทึก 
                 - ทดสอบโดยการตอบค าถาม 
                 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
8. ควำมถ่ีในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน  : 
    สรุปรายงานการเข้าร่วมอบรม หลังจากส้ินกิจกรรม 1 สัปดาห์ 
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