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บทที่  3 
กรอบมาตรฐานและตัวบงชี้สําคัญ 

 
 ในการจัดทําคูมือ “มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน” ไดมีการศึกษาวิจัย การพัฒนา
เกณฑมาตรฐาน ดัชนีบงชี้ใน 4  ประเด็นหลักที่สําคัญคือ 
 1) การบริหารจัดการ งบประมาณ การมีสวนรวม 

- วิสัยทัศน  พันธกิจ  นโยบาย  แผนดําเนินงาน  กิจกรรมที่มีตอเด็กและเยาวชน 
- สัดสวนงบประมาณ  การลงทุนในโครงการตาง ๆ  
- การจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมภาคสังคม บริการสาธารณะ 
- การมีสวนรวม  ปญหาและสถานการณ  สิทธิเด็ก 

 2) สภาวะดานสุขภาพ ความแข็งแรง การออกกําลังกาย 
- โภชนาการ  สวนสูง  น้ําหนักของเด็ก 
-      การเลี้ยงดู  การรักษาพยาบาล 
-     ความเสี่ยง  อันตราย  การบาดเจ็บ 
-      สุขภาพจิต  การดูแลปกปองชีวิต 

 3) สภาวะดานการศึกษา 
-      ความพรอมของครูผูสอนตอจํานวนเด็ก จํานวนโรงเรียน 
-      การศึกษาตอ  การออกกลางคัน 
-      หองสมุด  แหลงเรียนรู  คอมพิวเตอร 
-      งบประมาณ  การลงทุนทางการศึกษา 

 4)  สภาวะดานสังคม 
-     การจดทะเบียน  การหยาราง   
-      การจัดระเบียบพื้นที่สําหรับเด็ก  สังคมกลุมเพื่อน 
-      ความผิดที่เกิดขึ้นทางเพศ  ยาเสพติด อบายมุขตาง ๆ  
-      เด็กกับความสัมพันธครอบครัว  การทิ้งทารก 
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 การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารและการบริการสาธารณะ
เพื่อเด็กและเยาวชนนอกจากจะมีนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร แผนแมบท แผน          
เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการดําเนินการ งบประมาณ และอื่นๆ แลว กรอบมาตรฐานและตัวบงชี้
สําคัญที่เกี่ยวของ  นับเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองศึกษาเพื่อการกําหนดภารกิจ โครงการ  กิจกรรมตางๆ 
อยางมีหลักการและความนาจะเปน  ขอมูลตัวบงชี้จะชวยใหเกิดแนวทางของการประเมินผลเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  
 สําหรับกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้เหลานี้ประมวลขึ้นมาจากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับเด็กและเยาวชนโดยตรง ไมวาจะเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันรามจิตติ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสําหรับเด็กและผูที่มีความตองการพิเศษ 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนวยงานเหลานี้ ไดนําเสนอกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้
ของเด็กและเยาวชนไวเปนจํานวนมากมีหลายเรื่องที่สอดคลอง สัมพันธกัน และนาจะเปนตัวแทน
ของมาตรฐานและตัวบงชี้ที่มีความถูกตองและนาเชื่อถือได  
 อยางไรก็ตามกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนดขึ้นนี้เปนเพียงแนวทางเบื้องตนเพื่อ
เปรียบเทียบ  ศึกษาคนควา  และตรวจสอบประเมิน การปฏิบัติวาอยูในระดับใด ควรปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมดานใดบาง   การบรรลุสูความสําเร็จตามกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ตองอาศัยปจจัย
อะไรเขามาสนับสนุนสงเสริมจนบรรลุเปาหมายดังกลาว  เพื่อใหเห็นแนวทางและความเขาใจ
ตรงกันของทุกฝาย ตัวบงชี้จะแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ 
 1) ตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน เปนกลุมตัวบงชี้ที่ทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจาํเปนตองมี 
เปนกรอบสําคัญที่บงบอกถึงผลงานและความสําเร็จที่มีอยู 

2) ตัวบงชี้ขั้นพัฒนา เปนกลุมตัวบงชี้ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทํา
เพิ่มเติมจากตัวบงชี้ขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการความกาวหนา และเปลี่ยนแปลง    
มากขึ้นตามลําดับ 

 กรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน แบงไดเปน 4 ดานดังนี้ 
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3.1   สภาวะตัวบงชี้ดานผูบริหารมี 4 มาตรฐาน ไดแก 
 3.1.1 มาตรฐานที่ 1  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดโครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบแบบแผน ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประกอบดวย  
  1) ตัวบงชี้ขั้นพื้นฐาน  3  ตัวบงชี้  คือ 

(1) มีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มาจากตัวแทน    
ฝายตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรประชาชน ผูนําชุมชน และอื่นๆ 

(2) จัดสรรงบประมาณไมนอยกวารอยละ 10 ของงบประมาณรายจาย
ประจําป เพื่อรองรับนโยบาย โครงการและกิจกรรมของเด็กและเยาวชน โดยพิจารณาและอนุมัติ
โครงการ/กิจกรรมทางดานสุขภาพอนามัย การศึกษาและดานสังคม ไมนอยกวารอยละ 80 จาก
โครงการที่เด็กและเยาวชนนําเสนอ 

(3) มีระบบการบริการทั่วไปที่เด็กและเยาวชนพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ    
ไมต่ํากวารอยละ 75 
  2) ตัวบงชี้ขัน้พฒันา  4  ตัวบงชี้  คือ  
   (1) มีบุคลากรที่ทํางานเต็มเวลารับผิดชอบในสวนของโครงงานและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนโดยตรงอยางนอย 1 คน 
   (2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสราง
การบริหารงานเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งมีคําสั่งมอบหมายงานแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
   (3) มีความเขาใจตรงกันทุกระดับในเชิงนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และ   
แผนแมบทเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริงได 
   (4) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ การสรางแผน
ดําเนินการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริงได การมีแผนงานปรากฏชัดเจน กรอบเวลา และมีตัวบงชี้ถึง
ความสําเร็จ ความกาวหนา ผลที่เกิดขึ้นไดโดย 
    - จัดหาคอมพิวเตอร เพื่อใชในการบริหารจัดการระบบขอมูล             
ใหทันสมัย จํานวน 3 - 5 เครื่อง   
    -     มีแผนภูมิแสดงสภาวะการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหว ตัวบงชี้
ทางดานอนามัย  การศึกษา  และสังคม ในรูปกราฟรอยละสถิติเปรียบเทียบ 
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    -     จัดทํารายงานประจําปเกีย่วกับเด็กและเยาวชนในพื้นที ่
    -    เชิญวทิยากรบรรยายแลกเปลี่ยนขอมูลความรูปญหาของเดก็และเยาวชน 
 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50 
(0-1 ขอ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติระหวางรอยละ     
50-75 (2 ขอ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 75 
ขึ้นไป (3 ขอ) 

 3.1.2 มาตรฐานที่ 2   องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
  1) ตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 2 ตัวบงชี ้คือ 
   (1) มีแผนแมบท แผนกลยุทธ แผนประจําป แผนปฏิบัติการประจําป       
ตัวบงชี้ความสําเร็จที่สอดคลองกับนโยบายและความตองการของประชาชนผูนําทองถ่ินและใน
กลุมของเด็กและเยาวชน   
   (2) มีการนําขอมูล  ตัวบงชี้ และผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน 
  2) ตัวบงชี้ขัน้พฒันา  3  ตัวบงชี้ คือ 
   (1) มีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการ
ทันตอสถานการณและปญหาของเด็กและเยาวชน  โดย 
    - รณรงค ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร สถานการณและปญหา    
รวมสมัย 3 เดือนตอคร้ัง   
    -     การพบปะประชุมรวมกับตัวแทนเด็กและเยาวชน 6 เดือนตอคร้ัง 
   (2) การมีแผนที่ชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การกําหนดพื้นที่ในกิจกรรม
ตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ 20 ใหเด็กมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน 
   (3) มีการจัดตั้งศูนยการติดตามชวยเหลือเด็กขัดสนยากจน ดอยโอกาส       
เด็กพิการ ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา ทุนสนับสนุน การฝกฝนอาชีพ หลักสูตรพิเศษตางๆ ไมต่ํากวา
รอยละ 60 
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50   
( 0 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติรอยละ 50 ( 1 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 50    
ขึ้นไป ( 2 ขอ ) 

 3.1.3 มาตรฐานที่ 3   องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารโดยหลักการมีสวนรวม 
ประกอบดวย 
  1) ตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน  2  ตัวบงชี้  คือ 
   (1) การมีประชาพิจารณนโยบายดานตางๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ
ของเด็กและเยาวชน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยสองเดือนตอคร้ังและนําผลการประชุมไปปฏิบัติ  
  2) ตัวบงชี้ขัน้พฒันา 2 ตัวบงชี้ คือ 
   (1) ผูบริหาร คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูปกครอง เด็กและเยาวชนรวมกันจัดทําแผนแมบท แผนปฏิบัติการ แผนดําเนินงานประจําป 
   (2)  การมีตัวแทนของผูหญิง เยาวชนหญิงเขาไปมีสวนรวมในคณะกรรมการ  
ชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนไมนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขั้นพื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50 
 ( 0 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติรอยละ 50    
( 1 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 50 
ขึ้นไป ( 2 ขอ ) 
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 3.1.4 มาตรฐานที่  4 ดานการสงเสริมโครงการ กิจกรรม การแสดงออกของเด็กและ
เยาวชน ประกอบดวย 
  1) ตัวบงชีข้ั้นพื้นฐาน 3 ตัวบงชี ้ คือ 
   (1) มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทําใหเด็กและเยาวชน
คนพบตนเอง ความถนัด และการแสดงออกที่สรางสรรค 
   (2 ) การสงเสริมใหมีการสืบทอด การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา และ
การละเลนไทย 
   (3) ใหเด็กมีสวนรวมประเมินผล สรุปรายงาน การอธิบายและระบุตัวบงชี้
ที่เกี่ยวของ เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมในชุมชนใหดียิ่งขึ้น 
  2) ตัวบงชี้ขั้นพัฒนา 5 ตัวบงชี้ คือ 
   (1) ใหโอกาส ยอมรับความคิดเห็น สนับสนุน กระตุนใหเด็กและเยาวชน
รวมกลุมกันจัดตั้งศูนยเยาวชนขึ้น ดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยตนเองโดยมีเจาหนาที่คอยใหการ
ชวยเหลือเปนที่ปรึกษา  และใหคําแนะอยางใกลชิด 

(2) เด็กและเยาวชนในชุมชนไมนอยกวารอยละ 50 ไดใชเวลาวางวันละ  
1-2  ช่ัวโมงเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดขึ้น  โดย 
    - มีศูนยกิจกรรมเด็กและเยาวชน  เนื้อที่ใชสอยอยางพอเพียงกับ
จํานวนเด็กและเยาวชน เชน หองกิจกรรมขนาดใหญใหมีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคาร 1,000 ตารางเมตร 
มีหองประชุม   ศูนยขอมูลขาวสาร อุปกรณนันทนาการ ลานกีฬา เปนตน และตั้งอยูใกลชุมชน
สะอาด ปลอดภัยและมีอุปกรณพอเพียง   
    - กําหนดพื้นที่ในชุมชุมอยางนอย 1 แหง เพื่อใหเด็กไดใชเวลาวาง    
ในการเลนกีฬา พักผอนหยอนใจ ใหหางจากสถานบันเทิง ผับ คาราโอเกะ อยางนอย 300 - 500 เมตร   
   (3)   การใหขอมูลความรูเร่ืองสิทธิเด็ก กฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 การจัดประชุมรวมกับคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ปละ 2 คร้ัง เพื่อประสานความคิด นโยบาย กิจกรรมและปญหาสถานการณรวมสมัย 
   (4) การสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่     
การดูงานในตางพื้นที่ตามหัวขอที่นาสนใจและเปนประโยชนอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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   (5)  ในแตละปคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนควรจัดใหมีกิจกรรม      
วันครอบครัวสันทนาการ อยางนอยปละครั้ง 
 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50 
 ( 0-1 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติรอยละ 50-75 
( 2 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 75   
ขึ้นไป ( 3 ขอ ) 

 สรุป ในการประเมินผลเบื้องตนของผูบริหารมี 4 มาตรฐาน ตัวบงชี้ขั้นพื้นฐาน 10     
ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ขั้นพัฒนา 14 ตัวบงชี้ ในแตละดาน ไดแก  

1) การจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงาน   
2) การบริหารเชิงกลยุทธ   
3) การมีสวนรวม   
4) การสงเสริมโครงการ กิจกรรม การแสดงออก  

  เมื่อประมวลครบทั้ง 4 ดาน ผลรวมที่ไดสามารถนําไปประเมินเพื่อนําขอมูลไปใชใน
การจัดทํานโยบายการพัฒนาและสงเสริมเด็ก  การตัดสินใจ  และการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร
ตอไป 
 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐานมาตรฐานดานผูบริหารในภาพรวม 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวา รอยละ 
50   ( 0-5  ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติระหวางรอยละ  
50-75  ( 6-8 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวา รอยละ 75   
ขึ้นไป ( 9-10 ขอ) 
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3.2   สภาวะตัวบงชี้ดานสุขภาพอนามัย ประกอบดวย 
 3.2.1 ตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 7 ตัวบงชี ้คือ 
  1)   เด็กอายุ 3-5 ป มีพัฒนาการตามวัยเพิ่มขึ้นรอยละ 10 
  2)    เด็กอายุ 3-5 ป มีการเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานอายุ น้ําหนัก สวนสูง
ไมนอยกวารอยละ 80 
  3)   นักเรียนระดับเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดดื่มนม       
รอยละ 100  
  4)    นักเรียนระดับเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่6 ไดรับประทาน
อาหารกลางวันรอยละ 100 
  5)     เด็กและเยาวชนมีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพรอยละ 60 
  6)   ปองกันและลดอัตราการสูบบุหร่ีของกลุมวัยรุน 15 ปขึ้นไป ใหเฉลี่ยไมเกิน  
รอยละ 25 

7) ปองกันและลดอัตราการดื่มสุราของกลุมวัยรุน 15 ปขึ้นไป ใหเฉลี่ยไมเกิน  
รอยละ 25 
 3.2.2 ตัวบงชี้ขัน้พฒันา 2 ตัวบงชี้ คือ 

1) มีการรณรงคปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดและโรคเอดสอยาง
ตอเนื่องในชุมชนโรงเรียน สถานศึกษา 

2) มีการสนับสนุนและติดตามกองทุนสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50   
( 0-3 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติระหวางรอยละ   
50-75 ( 4-5ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 75   
ขึ้นไป ( 6-7 ขอ ) 
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3.3   สภาวะตัวบงชี้ดานการศึกษา ประกอบดวย  
 3.3.1 ตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 8 ตัวบงชี ้คือ 

1) เด็กกอนวัยเรียนเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กรอยละ 90 
2) นักเรียนที่มีความพรอมเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ 100 
3) นักเรียนที่มีความพิการ กลุมดอยโอกาส เด็กขัดสนยากจนมีความพรอม   

เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ 70  
4) เด็กอายุ 7-15 ปไดรับการศึกษาภาคบังคับรอยละ 100 
5) สงเสริม สนับสนุน และประสานใหนักเรียนยากจน เด็กดอยโอกาส เด็กพิการ

ที่จบการศึกษาภาคบังคับไดศึกษาตอรอยละ 30 
6) โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ในสัดสวน 

1 เครื่อง : นักเรียน 1-2 คน 
7) อัตราสวนจํานวนนักเรียน : ครู 1 คน = 25 : 1 ตอ 1 ช้ันเรียน 
8) อัตราการศึกษาของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายสูระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา

รอยละ 80 
 3.3.2 ตัวบงชี้ขัน้พฒันา 5 ตัวบงชี้ คือ 
  1) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรรอยละ 80 
  2) ระดับความพึงพอใจของผูปกครองรอยละ 75 
  3)    นักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับออกกลางคันไมเกนิรอยละ 2 
  4)    อัตราการเพิ่มของผูจบการศึกษาภาคบังคับที่ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพิ่มขึ้น รอยละ 10 

5) งบประมาณลงทุนทางการศกึษารอยละ 10 ของงบประมาณรายจายประจําป 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50   
( 0-3 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติระหวางรอยละ    
50-75 ( 4-6 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 75    
ขึ้นไป ( 7-8 ขอ ) 
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3.4   สภาวะตัวบงชี้ดานสังคม ประกอบดวย 
 1) ตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน  6 ตัวบงชี้ คือ 
   (1)   เด็กและเยาวชนสามารถวิเคราะห แยกแยะ และตัดสินใจตอปญหาทาง
เพศและยาเสพติดเพิ่มขึ้นใหไดรอยละ 70 
   (2)   เด็กและเยาวชนมีความเครียดสูงมากไมเกินรอยละ 5   
   (3)   ไมมีเด็กถูกทอดทิ้ง 
   (4)   ลดอัตราการใชยาเสพติด ยาบา ของเด็กและเยาวชน ไมต่ํากวารอยละ 20 
   (5)   ลดพฤติกรรมที่สรางปญหาของเด็กและเยาวชนไมนอยกวา รอยละ 10 
ของจํานวนเด็กที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม 
   (6)   เด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 2) ตัวบงชี้ขั้นพัฒนา 5 ตัวบงชี้ คือ 
   (1) ลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุไมใหเกิน 2 คน /
ประชากร 1,000 คน 

(2) เด็กและเยาวชนสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซอนทายจักรยานยนต
รอยละ 100 

(3) เยาวชนมีสถานภาพการทํางานหรือประกอบธุรกิจสวนตัวมากกวา
รอยละ 7 

(4) เพิ่มจํานวนและกระจายโอกาสการมีสวนรวมและกิจกรรมที่มุงเนน
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนในรูปแบบตาง ๆ โดยครอบคลุมทั้งดานตัวเด็ก
เอง ครอบครัว และชุมชน 

(5) อัตราการหยารางของครอบครัวไมเกนิรอยละ 20 
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50   
( 0-2 ขอ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติระหวางรอยละ   
50-75 ( 3-4 ขอ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 75   
ขึ้นไป ( 5-6 ขอ) 

  สุดทายสามารถสรุปสภาพการดําเนินงานขององคกรสวนทองถ่ินในแตละแหง
ตามขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ ตัวบงชี้ไดตามขอเท็จจริงที่มีอยูตามตารางดังนี้ 

ลําดับท่ี กรอบมาตรฐานและตัวบงชีข้ั้นพื้นฐาน ปรับปรงุ พอใช ดี 
1 ดานผูบริหาร 4 มาตรฐาน 10 ตัวบงชี ้    
2 สภาวะตัวบงชีด้านสุขภาพอนามัย 7 ตัวบงชี้    
3 สภาวะตัวบงชีด้านการศึกษา 8 ตัวบงชี ้    
4 สภาวะตัวบงชีด้านสังคม 6 ตัวบงชี ้    

  ผลจากการสรุปตัวบงชี้ในแตละดานจะทําใหผูบริหาร คณะกรรมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ผูเกี่ยวของฝายตาง ๆ ไดเห็นภาพรวมทั้งหมดและรายละเอียดแตละดานควบคูกันไป 
อันจักเปนประโยชนตอการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และพันธกิจขององคกรใหเกิดขึ้น จุดแข็ง
และจุดเดนขององคกรที่ปฏิบัติไดดีมีดานใดบาง  ส่ิงที่ตองรีบดําเนินการปรับปรุงจุดออนขอที่ควร
แกไขเปนอยางยิ่งไดแกเร่ืองใดบาง การมีกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ในการดําเนินงานตลอดเวลา  
จะทําใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงมีเปาหมาย ทิศทาง ความชัดเจน 
กรอบเวลา งบประมาณ บุคลากรและตัวกํากับบงชี้ใหแตละฝายเขาใจถึงภารกิจที่ดําเนินการ       
ทุกขั้นตอน ซ่ึงสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรทางสังคมที่มีการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพจนบรรลุสูเปาหมายคุณภาพของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญในที่สุด 
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3.5   แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
 การกําหนดกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้การพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาพรวมทั้งหมด 

จะทําให องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเทคนิควิชาการ ขั้นตอนการดําเนินงาน คุณสมบัติของ
บุคลากรในการเตรียมการเรื่องสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 เพื่อใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการดําเนินการ  
อยางตอเนื่อง และเปนไปเพื่อประโยชนของทองถ่ินและประเทศชาติในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหเปนผูมีความสมบูรณทั้งทางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง 
โดยประกอบดวย  ผูแทนจากหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน องคกรประชาชน และผูนําชุมชน 
เพื่อใหกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการและ
ครอบคลุมปญหาทุกดานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซ่ึงองคประกอบของคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนมีดังนี้ 
 1)  นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                                                  ประธานกรรมการ 
 2)  ประธานสภาทองถ่ิน กรรมการ 
 3)  รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
 4) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
 5) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน/สาธารณสุข กรรมการ 
 6) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน/การคลัง กรรมการ 
 7) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน/โยธา กรรมการ 
 8)   ผูบริหารสถานศึกษา (1-3 แหง) กรรมการ 
 9)    นายกสมาคม/องคกรเอกชนที่ดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน กรรมการ 
  ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (1-2 แหง)    
 10) ผูแทนหนวยงานภาครัฐที่ดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน กรรมการ 
  ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (1-2 แหง)    
 11)  ผูแทนสมาคม/ชมรมกีฬา กรรมการ 
  ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (1-2 แหง)    
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 12)  นักธุรกิจ/พอคา/ประธานมูลนิธิ/ประธานกลุมที่สนใจ  (1-2 แหง) กรรมการ 
 13)  ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนาสวน/การศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
 14) หัวหนางานสนัทนาการ/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

 คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนชุดดังกลาวสวนใหญเปนรูปแบบซึ่งเหมาะสม
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ ประชากรมีจํานวนมาก และมีความพรอมคอนขางสูง 
อยางไรก็ตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังมีขนาดเล็ก อยูในขั้นริเร่ิม การดําเนินการในเรื่อง
เด็กและเยาวชนอาจมีความพรอมในเรื่องบุคคลไมครบทุกดาน จึงอาจลดขนาดและจํานวน
คณะกรรมการลงไดแตควรมีองคประกอบหลักดังตอไปนี้ 

1) นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานกรรมการ 
2) ประธานสภาทองถ่ิน  กรรมการ 
3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการ 
4) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการ 
5) ผูแทนผูนําชุมชนในทองถ่ิน  กรรมการ 
6) ผูแทนผูนําทางศาสนา  กรรมการ 
7) เจาหนาที่ทีไ่ดรับการมอบหมายดานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  กรรมการและเลขานุการ  

  เนื่องจากการถายโอนภารกิจและการกระจายอํานาจทําใหทองถ่ินมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามลําดับ ทั้งในสวนของการศึกษา การสังคมสงเคราะห การบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม การสงเสริม
กีฬา และอื่นๆ คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจดูแลดาน
เด็กและเยาวชนเฉพาะดาน เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในเชิงคุณภาพโดยตรง แตถายังไมมีความพรอม        
ในเรื่องบุคลากร งบประมาณ และการหาผูแทนในคณะกรรมการชุดตางๆ ไดไมครบ อาจใช
คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนดูแลภารกิจในสวนอื่นที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกันได ดังเชน   
การพัฒนาสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส เปนตน ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่จัดตั้งขึ้นมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1) วางแผน ประสานแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ระยะ 3 ป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาในกรอบงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2) ติดตามแผนงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจําป ใหมีการดําเนินการ
สอดคลองกับแผนฯ ระยะ 3 ป และความจําเปนในทองถ่ิน 

3) สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการศึกษา
และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4) รณรงคและสงเสริมใหองคกรเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของเด็กและเยาวชน  และสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอเด็กและเยาวชน 

5) สนับสนุนการระดมทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
6) ติดตามและรายงานสภาพปจจุบัน ปญหาของเด็กและเยาวชนในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพรอมทั้งเสนอและการแกปญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
7) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานในดานตาง  ๆตามความเหมาะสม 

 ขั้นตอนที่ 2 จัดทําฐานขอมูลเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สามารถ
ศึกษารายละเอียดของการจัดทําไดจากภาคผนวก ข) 
 ขั้นตอนที่ 3 กําหนดแผนดําเนินการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสูมาตรฐาน ตัวบงชี้ 
คุณภาพ กรอบเวลาเพื่อการติดตามประเมินผลในเวลา 2 ป 
 ขั้นตอนที่ 4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกฝาย เพื่อกาํหนด
แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ตางๆ รอยละ 10 ของงบประมาณรายจายประจําป 
 ขั้นตอนที่ 6 จัดหาบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการตามคุณสมบัติที่กําหนดอยางนอย 1 คน 
ตามความพรอมของแตละองคกร 
 ขั้นตอนที่ 7 กําหนดปฏิทินการทํางานประจําปเพื่อลําดับกิจกรรมและโครงการตางๆ 
ใหทุกฝายรับทราบเพื่อสงเสริมการเขามามีสวนรวม 
 ขั้นตอนที่ 8 จัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อเด็กดอยโอกาส เด็กพิเศษ เด็กพิการ และอื่นๆ       
เพื่อสนับสนุนการใหทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอื่น ๆ 
 ขั้นตอนที่ 9 ติดตอประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาในชุมชน เพื่อเปนที่ปรึกษาใน
ดานการวิจัย การทํากิจกรรม วิทยากรเฉพาะดาน และการประเมินผลโครงการ  
 ขั้นตอนที่ 10 ประสานงานกับหนวยงาน/สถาบัน แหลงวิทยาการเพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดไปศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ 
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 ขั้นตอนที่ 11 นําเด็กและเยาวชนออกสํารวจพื้นที่ในชุมชนของตนเพื่อกําหนดเขตพื้นที่
ปลอดอบายมุข ยาเสพติด  แหลงบันเทิง  การจัดทําแผนที่ชุมชน GIS ได 
 ขั้นตอนที่ 12 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
และจัดทํารายงานประจําป 

 
แผนภูมิ 3.1  แสดงขัน้ตอนการปฏิบตัิตามมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อปท. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามโครงสรางที่กําหนด 

จัดทําฐานขอมูลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

กําหนดแผนดําเนินการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแผน 

จัดหา/จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ   

จัดหาบุคลากรผูรับผิดชอบตามคุณสมบัติที่กําหนด 

กําหนดปฏิทินการทํางานประจําปเพื่อลําดับกิจกรรม/โครงการ 

จัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อเด็กดอยโอกาส  เด็กพิเศษ  เด็กพิการและอื่น ๆ 

ติดตอประสานงานกับสถาบันการศึกษาในชุมชนเพื่อเปนที่ปรึกษาในดานตาง ๆ 

ประสานงานกับหนวยงาน/สถาบัน ฯลฯ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดไปศึกษานอกสถานที่ 

นําเด็กและเยาวชนออกสํารวจในพื้นที่ของตนเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ปลอดอบายมุข 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
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3.6   แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทั้งในเชิงสาระและรูปแบบ  โดยจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรเพื่อใหการพัฒนา
เปนไปอยางตอเนื่องและจัดทําแผนพัฒนา 3 ป เพื่อกําหนดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3.6.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
  1)  ขั้นตอนการจัดทําแผน 
   เพื่อใหแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล) สอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ จึงกําหนดกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห ทบทวนการดําเนินงานและจัดลําดับปญหา/
ความตองการและความจําเปนในแตละดาน 
   ขั้นตอนที่ 2  การจัดทําวิสัยทัศนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   ขั้นตอนที่ 3 การจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
   ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํารางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  
   ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  

2) รายละเอียดวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
   ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห ทบทวนการดําเนินงานและจัดลําดับปญหา/
ความตองการและความจําเปนในแตละดาน ดังนี้ 

(1) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน และผูเกี่ยวขององคกร
ภาคเอกชน องคกรประชาชน และผูนําชุมชนในทองถ่ิน เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาของเด็กและเยาวชน ดัชนีบงชี้วิกฤตรุนแรง สถานการณเด็กในชุมชน ขอมูลสถิติที่นาเปนหวง 
แผนที่ชุมชน จุดเดน / จุดดอยของพื้นที่ สภาพการดําเนินงานที่เปนอยู ปญหาและอุปสรรคตางๆ  
รวมทั้งความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และรวบรวมแนวนโยบายแผน ตลอดจนวิสัยทัศน
ของรัฐบาล กระทรวง และกรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
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(2) นําปญหา/ความตองการ และแนวนโยบายที่ไดมาจากการระดมความ
คิดเห็น ตามขอ (1) มาวิเคราะหหาสาเหตุ ลักษณะ และขอบเขตปญหา เพื่อกําหนดโครงสรางของ
ปญหาและความจําเปนที่แสดงความสัมพันธระหวางสภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางดําเนินการ
แกไขในแตละดาน รวมทั้งใหมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการตามความ
จําเปนเรงดวนของทองถ่ินดวย 

(3)    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน นําปญหา/
ความตองการที่จัดเรียงลําดับตามความสําคัญ/ความจําเปนเรงดวนแลว มากําหนดเปนประเด็น
ปญหาหลักเพื่อกําหนดวิสัยทัศน (จุดมุงหมายการพัฒนา) ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
     ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําวิ สัยทัศนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน สวนราชการ องคกรภาคเอกชน/องคกรประชาชน และผูนํา
ชุมชนในทองถ่ิน นําปญหา/ความตองการ ตามขอ (3) และนําขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด/ทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาจังหวัด 
รวมทั้งวิสัยทัศนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมารวมกันพิจารณากําหนดสภาพการ
พัฒนาของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค ซ่ึงขอความที่แสดงจุดมุงหมายในการพัฒนานี้ควรเปนสิ่งที่
ประชาชนในทองถ่ิน เห็นชอบรวมกัน 
   (1) แนวทางการจัดทําวิสัยทัศนของการพัฒนาเด็กและเยาวชนอาจ
ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 

- ประเมินสภาพการณ ปญหา/ความตองการในอดีตและปจจุบัน
ของเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน 

- วิเคราะหแนวโนมของสภาพปญหาความตองการ และอุปสรรค
ของเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน โดยพิจารณาดูวาหากไมแกไขจะเกิดอะไรขึ้นหรือนโยบาย แผน 
และวิสัยทัศนระดับตางๆ มีการตั้งเปาหมายความตองการใหเกิดอะไรบางในอนาคต 

- กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ินไดแก 
จุดมุงหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ตองการบรรลุถึงในระยะเวลาที่กําหนด  อาจกําหนดในระยะ 
5 ปหรือนานกวานั้น  โดยใชเทคนิคการระดมความคิดเห็นตามความเหมาะสม 
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   (2)    แนวทางการจัดทําวิสัยทัศนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ดี มีดังนี้ 
- วิสัยทัศนจะตองครอบคลุมการพัฒนาในทุกดาน ทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
- มีความเปนไปไดในการบรรลุถึงภายใตเงื่อนไขของศักยภาพและ

ขอจํากัดที่มีอยู 
- มีความสอดคลองกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของประเทศ  

จังหวัด หรืออําเภออยางเหมาะสม เชน การพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การมีสวนรวมของประชาชน เปนตน 
   ขั้นตอนที่ 3 การจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน องคกรภาคเอกชน/องคกรประชาชน และผูนําชุมชน
ในทองถ่ินพิจารณากําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยนํายุทธศาสตร 
วิสัยทัศน และแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดหรือหนวยงานตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
มาพิจารณาประกอบกับสถานการณความจําเปนและความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อุปสรรค/ขอจํากัด  
ตลอดจนโอกาส และศักยภาพในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในแตละดาน ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองนําขอมูลพื้นฐานเหลานี้มาพิจารณาประกอบกับยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาของ
จังหวัดหรืออําเภอ และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ินที่กําหนดไว แลวจึงกําหนดเปนยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาทองถ่ินในดานตางๆ  

2) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไดแก ภารกิจในการพัฒนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุจุดมุงหมายหรือวิสัยทัศนการพัฒนาที่
กําหนดไว 

3) กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการพัฒนา ภายใตกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในแตละดาน 
   ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวบรวมรายละเอียดของการจัดทําตามขั้นตอนที่ 3 มาพิจารณา
และจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามเคาโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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   ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับสมบูรณ
เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบรางแผนตามขั้นตอนที่ 4 กับ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อประสานการดําเนินการตามระบบแผนพัฒนาจังหวัด และนําประเด็นที่
นอกเหนือจากรางแผนดังกลาว รวมทั้งขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาปรับปรุงและ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสมบูรณ       
แลวนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนเสนอขออนุมัติตามลําดับตอไป 
 3.6.2 แผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชน 3 ป  
  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแลว ในการนําแผนพัฒนาดังกลาวมาปฏิบัติในแตละป องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปน
จะตองจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 3 ป โดยนําแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนมาจัดลําดับความสําคัญ ตรวจสอบ ทบทวนโดยเนนใหมีความสอดคลองกับ
สถานการณความจําเปนของสังคมในแตละปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจัดทําแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในชวง 3 ปนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป ทั้งนี้ 
แผนงานและโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในแตละปจะตองมีความแนนอนพรอมดําเนินการ
ไดทันทีที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ และจะตองมีความเรียบรอยในแบบแผนและรายการทางเทคนิค 
ตลอดจนรายละเอียดการคิดคาใชจายในการดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ  
  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพฒันาเดก็และเยาวชน 3 ป 

1) เพื่อนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากําหนดแนวทางปฏิบัติ 
และจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความจําเปนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสนองตอบตอวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

2) เพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหอยูในลักษณะ
ที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
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  ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชน 3 ป 
  ขั้นตอนที่ 1   การเตรียมจัดทําแผน 
  เปนขั้นตอนเริ่มตน ประกอบดวย การแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 3 ป (ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก อาจใหคณะกรรมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เปนผูพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการนี้ก็ได) การเขียนโครงการ ขออนุมัติจัดทําแผนพัฒนา 
3 ป ประชุมชี้แจง ผูที่มีสวนเกี่ยวของใหทราบถึงแนวทางวิธีการและบทบาทหนาที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนา 3 ป เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสานสัมพันธสอดคลองเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอนที่ 2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษา สํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมที่เปนประโยชน
ตอการจัดทําแผนไมจํากัดเฉพาะการศึกษาขอมูลจากเอกสารเพียงอยางเดียว แตจะรวมถึง
ประสบการณ ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของและผลการประเมินการดําเนินงานในปที่ผานมา เพื่อ   
ใหทราบถึงสภาพปญหา ขอมูลพื้นฐานที่เปนปจจุบัน รวมถึงนโยบายเรงดวน และสถานการณ      
ที่คาดไมถึง 
  ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูล และกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย   

1) นําขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของ
ปญหา และแนวทางการพัฒนาที่จําเปนเฉพาะในปนั้น ๆ 

2) นําผลการวิเคราะห ตามลําดับความสําคัญมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนว
ทางการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อกําหนดวัตถุประสงค
และ เปาหมายของแผนพัฒนา 3 ปใหสอดคลองกับความจําเปนเรงดวน และมีความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติระหวางป 
  ขั้นตอนที่ 4  การกําหนดและคัดเลือกแผนงานและโครงการ 
  ศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดและจดัทาํ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมในลักษณะของเอกสารโครงการ เรียงลําดับความสําคัญให
พรอมที่จะนําเขาแผนงานโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อนเสนอของบประมาณตอ
สภาทองถ่ินตอไป 
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  ขั้นตอนที่ 5  การอนุมัติแผน 
  เมื่อจัดทํารางเอกสารแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 3 ปเสร็จเรียบรอยแลว กอนที่   
จะนําไปใชตองผานการตรวจสอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ และบรรจุเขาสูแผนพัฒนา 3 ปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

3.7   การดําเนินการดานการสงเคราะหเด็ก 
 กรณีพบเด็กที่มีปญหา และมีคุณสมบัติที่จะรับการสงเคราะหจากหนวยงานราชการ คือ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถอํานวย
ความสะดวกในการประสานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หรือ
หนวยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซ่ึงบริการที่จัดใหกับเด็ก ไดแก 
 3.7.1 การรับเด็กเขาสถานสงเคราะหเด็กออน เปนการใหการสงเคราะหแกเด็กที่ประสบ
ปญหาความเดือดรอน หรืออยูในภาวะยากลําบาก คือ เด็กชาย-หญิง อายุแรกเกิด - 5 ป มีสถาน
สงเคราะหเด็กออน 8  แหง 
       เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) หนังสือสงตัว หรือสําเนาใบแจงความ (ถามี) 
2) เอกสารหลักฐานของเด็กและผูปกครอง  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน          

บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา สมุดสุขภาพ 
 3.7.2 การรับเด็กเขาสถานสงเคราะหเด็ก เปนการใหการสงเคราะหแกเด็กที่ประสบ
ปญหาความเดือดรอน หรืออยูในภาวะยากลําบาก คือ เด็กชาย-หญิง อายุระหวาง 6-18 ป มีสถาน
สงเคราะหเด็ก 16 แหง 
       เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) หนังสือสงตัว หรือสําเนาใบแจงความ (ถามี) 
2) เอกสารหลักฐานของเด็กและผูปกครอง  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน                  

บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา สมุดสุขภาพ ผลการเรียน 
 3.7.3 การรับเด็กเขาสถานแรกรับ เปนการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กที่
ประสบความเดือดรอน หรือสมควรไดรับความคุมครองสวัสดิภาพโดยเด็กชาย - หญิงอายุระหวาง 
6-18 ป มีสถานแรกรับเด็ก 2 แหง คือ สถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร ที่อําเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
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และสถานแรกรับเด็กชาย บานปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และบานพักเด็กและครอบครัว 24 
แหง ในจังหวัดตาง ๆ 
   เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) หนังสือสงตัว (ถามี) 
2) เอกสารหลักฐานของเด็กและผูปกครอง  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน         

บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา สมุดสุขภาพ 
 3.7.4 การรับเด็กเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปนการใหการคุมครองสวัสดิภาพ 
แกเด็กที่ประสบปญหา คือ เด็กชาย-หญิง อายุระหวาง 6-18 ป มีสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก         
2 แหง  คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกนและภาคตะวันออกที่                 
ต.มาบตาพุด อ.เมือง  จ.ระยอง 
  เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) หนังสือสงตัว (ถามี) 
2) เอกสารหลักฐานของเด็กและผูปกครอง  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน                   

บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา สมุดสุขภาพ 
 3.7.5   การรับเด็กเขาศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพ เปนการใหการสงเคราะหแกเด็กที่
ประสบปญหาความเดือดรอน หรืออยูในภาวะยากลําบาก คือ เด็กชาย อายุ 6-18 ป มีศูนยสงเคราะห
และฝกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 
       เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) หนังสือสงตัว (ถามี) 
2) เอกสารหลักฐานของเด็กและผูปกครอง  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน         

บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา สมุดสุขภาพ 
 3.7.6 การรับเด็กเขาสถานพัฒนาและฟนฟู เปนการใหความคุมครองสวัสดิภาพเด็ก      
ที่ประสบปญหา คือ เด็กชาย-หญิง อายุระหวาง 6-18 ป มีสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ภาคตะวันออก
และสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ (เฉพาะเด็กหญิง) 
       เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) หนังสือสงตัว (ถามี) 
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2) เอกสารหลักฐานของเด็กและผูปกครอง  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน         
บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา สมุดสุขภาพ 
 3.7.7 การจัดบริการบานพักเด็กและครอบครัว (บานพักฉุกเฉิน) เปนการใหความ
ชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูประสบปญหาความเดือดรอน ที่จําเปนตองไดรับการชวยเหลือ
อยางทันทวงที มีบานพักเด็กและครอบครัว 24 แหง 
       เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) บัตรประชาชน (ถามี) 
2) หนังสือของทางราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (ถามี) 

3.7.8 การจัดหาครอบครัวทดแทน ไดแก การขอรับบุตรบุญธรรมของชาวไทยและ   
ชาวตางประเทศ และการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ 
    เอกสาร/หลักฐานและขั้นตอนการดําเนินการใหติดตอสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
 3.7.9 การสงเคราะหเด็กในครอบครัวยากจน เพื่อใหการสงเคราะหครอบครัวให
สามารถดูแลเด็กในความอุปการะไดตามควรแกอัตภาพ เปนครอบครัวที่ประสบปญหาทางสังคม 
และมีเด็กอยูในความอุปการะตั้งแตแรกเกิด ถึง 18 ป (ถาอยูระหวางการศึกษาตองอายุไมเกิน 20 ป) 
       เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) บัตรประจําตัวประชาชนบิดา มารดา หรือผูปกครองพรอมสําเนา 
2) ทะเบียนบานของ บิดา มารดา หรือผูปกครองพรอมสําเนา (ถามี) 
3) สูติบัตรของเด็กพรอมสําเนา 
4) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ถามี) 
5) ใบมรณบัตรพรอมสําเนา (กรณีผูปกครองเด็กเสียชีวิต) (ถามี) 

 3.7.10 การคุมครองแกเด็กท่ีตกเปนเหยื่อการคามนุษย คือเด็กที่มีภูมิลําเนาในประเทศ 
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ไดแก ไทย กัมพูชา พมา ลาว เวียดนาม และจีนแถบจังหวัดยูนาน หรือเด็ก
ที่มิไดมีสัญชาติไทยที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย 
 3.7.11 การสงเสริมการศึกษาเด็กในชุมชนบนพื้นท่ีสูง เปนเด็กในชุมชนพื้นที่สูงที่มีอายุ 
6 ปขึ้นไป มีศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดกาญจนบุรี ตาก เชียงราย เชียงใหม และ
แมฮองสอน 
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        เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
1) หลักฐานของบิดา/มารดา/ผูปกครอง (ถามี) 
2) สูติบัตร (ถามี) 
3) ทะเบียนบาน (ถามี) 

รายชื่อและสถานที่ตั้งหนวยงานสงเคราะหเด็กตางๆ สามารถศึกษาไดจากภาคผนวก ก 

3.8   บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเด็กและเยาวชน 
 ตองเปนผูที่มีความสนใจทํางานรวมกับเด็กและเยาวชน  ซ่ึงควรมีคุณสมบัติ ดังตอนี้ไป 

- ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร / ศึกษาศาสตร / พัฒนาชุมชน / สังคมสงเคราะห  
- มีประสบการณทํางานดานเด็กและเยาวชนไมนอยกวา 3 ป 
- สามารถใชคอมพิวเตอรผลิตสื่อตาง ๆ ได 
- สามารถทําการวิจัยภาคสนามเบื้องตน ติดตามวิเคราะหโครงการได และสามารถ

สรุปเปนรายงานเสนอได 
- ติดตอประสานงานสรางมนุษยสัมพันธดี มีเจตคติที่ดีตอเด็กและเยาวชน 

3.9   ขอเสนอแนะ 
 3.9.1 การกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจสําคัญๆ จากสวนกลางใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเมืองสวนทองถ่ินจะผูกพันใกลชิดกับประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น  แนวโนมของนโยบายจะใหความสําคัญในเชิงคุณภาพคน คุณภาพสังคม การศึกษา อนามัย 
ส่ิงแวดลอม ศาสนาและวัฒนธรรม การริเร่ิมในสวนของนโยบาย กรอบมาตรฐาน และตัวบงชี้ที่
เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน จะเปนบรรทัดฐานความสําเร็จและความลมเหลวที่จับตองไดในเชิง
รูปธรรม เห็นผลงานและความกาวหนาไดอยางชัดเจน ประชาชนจะเรียกรองใหดูแลคุณภาพชีวิต
ของบุตรหลานมากกวาแตกอน เพราะสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในขั้นวิกฤตอยาง
หนัก การวางนโยบายจึงตองมีทั้งระบบขอมูลที่เปนปจจุบัน สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 
Information System) ที่แสดงภาพรวมและผลกระทบที่เกิดขึ้น สถิติ ตัวเลขที่เก็บอยางเปนระบบ 
ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน กําหนดนโยบาย แผนแมบท และงบประมาณอยางเพียงพอ รวมทั้งการ   
ลงมือปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่อง การเสนอผลงานโดยมุงการพัฒนาและความกาวหนา คุณภาพชีวิต



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 3   กรอบมาตรฐานและตัวบงช้ีสําคัญ 51 

ที่ดีขึ้นในกลุมเด็กและเยาวชน ดังนั้นการตระเตรียมแตแรกเริ่มในเชิงมาตรฐานและ ตัวบงชี้จะเปน
เครื่องชี้วัดและการประกันคุณภาพดานตางๆ ไดตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา 
และสรางสรรคเปนอยางยิ่ง 
 3.9.2 ในกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ขั้นพื้นฐาน 31 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ขั้นพัฒนา 26 ตัวบงชี้ 
ในเชิงยุทธศาสตรตองเนนตัวบงชี้ขั้นพื้นฐานกอน  โดยจําเปนตองมีนโยบาย  แผนแมบท 
คณะกรรมการบริหารพัฒนาเด็กและเยาวชน งบประมาณ คณะทํางานและผูรับผิดชอบโครงการ 
การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ งานเชิงยุทธศาสตรจึงจะเริ่มขึ้นอยางมีทิศทางและมีเปาหมายที่
ชัดเจน ในระยะ 2-3 ปแรก ตองเนนเนื้องานเฉพาะดาน เรียงลําดับความสําคัญ สรางผลงานให
สําเร็จเฉพาะเรื่องเฉพาะดาน จนเปนที่ยอมรับและสรางความเชื่อมั่นไดเปนอยางสูง ในเวลาตอมา
จึงเพิ่มเติมมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ขยายงานอยางคอยเปนคอยไป เพิ่มเติมอีก 5-6 ตัวบงชี้ ไมวาจะ
เปนการสรางศูนยกิจกรรม พื้นที่สีขาว กิจกรรมวันครอบครัว การรณรงคลดปญหาสังคมและอื่นๆ 
การนํากรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ทั้งหมดไปปฏิบัติคราวเดียวกันจะประสบผลสําเร็จไดยาก 
 3.9.3 การเมืองในยุคปจจุบันและอนาคตจะมีสาระสําคัญที่เนนเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร 
ตัวบงชี้สําคัญ ระบบขอมูลที่เปนปจจุบัน การพัฒนาองคกรใหทันสมัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จึงตองมีการเตรียมการใหพรอม ฐานองคกรตองมีระบบขอมูลทุกดานเพื่อการตัดสินใจ มีชุดของ  
ตัวบงชี้แตละดานที่ระบุถึงสิ่งเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย มีการลงมือปฏิบัติ 
เคลื่อนไหว มีปฏิสัมพันธอยางทั่วถึง ดึงหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามาชวยในการดําเนินการ 
เปดกวางรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาวิจัย คนควา สรางทักษะชีวิตและภูมิตานทานใหกับเด็กและ
เยาวชนอยางทั่วถึง ประสานงานดึงกลุมเด็กและเยาวชนใหเขามามีสวนรวมและดําเนินการ
กิจกรรม โครงการตางๆ ดวยตนเอง ประการสุดทายตองเตรียมแผนงานพัฒนาองคกรใหเติบโต 
กาวหนาทั้งในเชิงบริหารจัดการ ขอมูลเชิงสารสนเทศ แผนพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ 
ปฏิรูประบบการเงิน และอื่นๆ  
 3.9.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันมีหลายองคกรที่ดําเนินงานประสบ
ผลสําเร็จเปนจํานวนมาก ในหลาย ๆ เทศบาลที่ทํางานดานการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
สูงกวาหนวยงานตนแบบ องคการบริหารสวนตําบลหลายพื้นที่ที่จัดการศึกษาปฐมวัยสําเร็จเปนที่
ยอมรับ มีช่ือเสียงในหลายมิติจํานวนไมนอยเนนเรื่องการแขงขันกีฬาและสันทนาการจนปญหา
เด็กและเยาวชนลดลงเปนอันมาก กลาวไดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเหลานี้คือตนแบบที่     
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ทําใหเกิดการศึกษาเปนแบบอยางการศึกษา  ขอเดน ขอดี และขอดอยที่เกิดขึ้น การศึกษาดูงาน   
การแลกเปลี่ยนประสบการณ (Outside-in) จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะพัฒนาวิสัยทัศน กิจกรรมเชื่อมโยง 
การศึกษาเปรียบเทียบ และการสรางเครือขายที่ยั่งยืน องคกรปกครองสวนทองถ่ินนาจะถือเปน
นโยบายและสนับสนุนการดูงานประจําป เพื่อใหเกิดการเรียนรู กระตุนการเปลี่ยนแปลง และเปน
การพัฒนาบุคลากรใหมีวิสัยทัศน มุมมองที่หลากหลายตลอดเวลา 
 3.9.5 กรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ในหนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมขึ้นมาจากหลาย
หนวยงานที่มีความนาเชื่อถือในเชิงมาตรฐานทางวิชาการ อยางไรก็ตามเมื่อมีการนําไปใชระยะ
หนึ่ง 3-5 ป กรอบมาตรฐานและตัวบงชี้บางดานอาจลาสมัยและจําเปนตองปรับใหมใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตโดยทั่วไปองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการได
ทันทีและตอเนื่อง แมจะมีการเปลี่ยนแปลงบางแตในภาพรวมถือไดวาเปนกรอบมาตรฐานของ
ประเทศและสากลได 
 


