
 



 



 

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

สารจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 
 

 
   

สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดทุกท่าน  กระผมนายสมหมาย ทับศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางตลาด และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดทุกคน  ได้ร่วมแรงร่วมใจ  ประสานแนวคิด
จัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ  ภายใต้ข้อมูลที่เป็นจริงจากหมู่บ้าน  วัด  โรงเรียน  โดยยึดหลักธรรม

มาภิบาล  เป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลของเรา  ให้มีความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  มาเป็นกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเป็นส าคัญ  ซึ่งส่งผลให้
การขับเคลื่อนนโยบายของคณะผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในทุกๆด้านอย่างเป็น
รูปธรรมและจะน าไปสู่ความเข้มแข็งในการด าเนินชีวิตในสังคมชนบทได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ  วันน้ี  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ได้ก้าวไปสู่การพัฒนาท่ีมั่นคง  และยั่งยืนด้วยเหตุปัจจัย
หลายด้าน  ด้วยแนวคิดที่มุ่งมั่น  สานฝัน  และตั้งใจท างานของคณะผู้บริหาร  คือ  ความสุขและความทุกข์ของประชาชน  คืองานท่ีเรา
ต้องรับผิดชอบ 
 
 
        นายสมหมาย   ทับศรี  
       นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลยางตลาด  
 
 

 
 
   

สวัสดีครับ ชาวองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดและผู้ที่ก าลังอ่านวารสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยางตลาดทุกๆท่านครับฉบับน้ีก็เป็นฉบับประจ าปี  ๒๕๖๒  การออกวารสารนี้  เราจึงมีประสงค์
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม  ผลงาน  ต่างๆ  และเป็นการรายงาน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้แก่ประชาชน  และหน่วยงานต่างๆรวมไปท้ังผู้ที่สนใจทุก

ท่านได้รับทราบข้อมูลต่างๆในปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ซึ่งกิจกรรมและภาพถ่ายที่น ามาเผยแพร่นั้นเป็น
เพียงบางส่วนในกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดเราได้จัดท าข้ึน  อย่างไรก็ตาม  งานบริหารงานต่างๆของทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางตลาดเราจ าเป็นต้องใช้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและบรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ด ี
 ในการจัดท าวารสารฉบับน้ี  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย  
และหากท่านผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นของเราท่านสามารถเสนอข้อคิดเห็นของท่านได้ที่  งาน
ประชาสัมพันธ์  หรือเว็ปไซต์ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  www.yangtalad.go.th  ทางเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็น
ของท่าน  จะสุขหรืทุกข์เรายินดีรับฟัง  ขอบคุณครับ  

  

          นายสมยั   ภคูงน้ า 
         ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลยางตลาด  



 

สารจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

  

 
สวัสดีพี่น้องชาวต าบลยางตลาดที่เคารพทุกท่าน กระผมในนามสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยาง
ตลาด เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องและได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประธานสภา
แห่งนี้ เห็นว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด เป็นสภาท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าท่ีและภารกิจท่ีมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วน

ต าบล ซึ่งเป็นกฎหมายของท้องถิ่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ เป็นอย่างดีใน
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน ได้น าเสนอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านต่อฝ่ายบริหารท าให้การแก้ปัญหาต่างๆ
มีความรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อต้องการให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีเกิดความผาสุกแก่พี่
น้องประชาชน ภายใต้กรอบความร่วมมือและการประสานงานกันของทุกฝ่าย 
  ด้วยตระหนักในหน้าท่ีที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาแห่งนี้ ผมจะด าเนินกิจการของสภาตามอ านาจหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถเพื่อให้สมกับที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดได้ให้ความไว้วางใจเลือกผมเป็นตัวแทนของท่าน ท าหน้าท่ี
ประธานสภาแห่งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวต าบลยางตลาดของเราตลอดไป 
  ท้ายสุดนี้ ผมขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใดขอให้
สมดั่งปรารถนาทุกประการ 

 

นายสุพรรณ  ศิลาขาว 
            ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฝ่ายบริหาร 
 

 
 

 
 

 

 

    

นายสมหมาย ทับศรี 

..นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด.. 
 

 

 
 

 

 

 

    

นายกิตติ ภูเนานิล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

 
 

 

 

 

    

นายชยพล ประทุมวัน 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

 

 
 

 

 

 

    

นายศิวัชดนัย เอกอุ่น 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 



 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 

 
 

  

  

นายสุพรรณ ศิลาขาว 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

ส.อบต. บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 20 

 

 

 
 

 

 

 

    

นายมงคล ภูผิวเขียว 

รองประธานสภา 

ส.อบต. บ้านเปลือย หมู่ที่ 5 
 

 

 
 

 

 

 

    

นายอภิรักษ์ ภูไว 

เลขานุการสภา 

ส.อบต. บ้านจอมศรี หมู่ที่ 15 
 

 

 

 

 



 

นางเยาวภา ดลอารมณ์ 
ส.อบต. บ้านค้อ 

หมู่ที่ 3  

นายไชยสินธุ์ ภูน้้าเย็น 
ส.อบต. บ้านค้อ 

หมู่ที่ 3 

นายสมาน นามแสงผา 
ส.อบต. บ้านเปลือย  

หมู่ที่ 5  

นางยุวภา ไวยมาตร 
ส.อบต. บ้านยางน้อย  

หมู่ที่ 6 

นายบุญมา ภูพิพัฒน์ 
ส.อบต. บ้านยางน้อย  

หมู่ที่ 6 

นายมนต์ทล ภูพานนา 
ส.อบต. บ้านหัวงัว  

หมู่ที่ 7  

นายเรืองชัย ภูพันหงส์ 
ส.อบต. บ้านหัวงัว  

หมู่ที่ 7 

นายสุภาพ ภูส้าเภา 
ส.อบต. บ้านหัวงัว  

หมู่ที่ 8 

นายสานิตร ภูกาสอน 
ส.อบต. บ้านหัวงัว  

หมู่ที่ 8 

น.ส.จีรนันท์ ขานวงค์ 
ส.อบต. บ้านอร่ามมงคล 

หมู่ที่ 9 

นายสมศักดิ์ กุญชะโมรินทร ์
ส.อบต. บ้านอร่ามมงคล 

หมู่ที่ 9 

นางปวนนท์ พิสัย 
ส.อบต. บ้านดงบ่อ 

หมู่ที่ 10 

นางจิรดา อนันตวุฒิ 
ส.อบต. บ้านดงบ่อ 

หมู่ที่ 10 

นายมี เถาวัลย์ราช 
ส.อบต. บ้านสว่างอารมณ์ 

หมู่ที่ 11 

นางวิไลวรรณ์ ดอกสร้อย 
ส.อบต. บ้านสว่างอารมณ์ 

หมู่ที่ 11 

น.ส.จันทร์ดี ภูชัน 
ส.อบต. บ้านดอนยูงน้อยหมู่ที่ 

12 



 

นายวุฒิพันธ์ หัสดี 
ส.อบต. บ้านดอนยูงน้อยหมู่ที่ 

12 

นายบุญสม ภูน้้าเย็น 
ส.อบต. บ้านฮ่องฮี 

หมู่ที่ 13 

นางกฤษณา มีชัย 
ส.อบต. บ้านฮ่องฮี 

หมู่ที่ 13 

นายสังคม ภูสิงห ์
ส.อบต. บ้านฮ่องฮี 

หมู่ที่ 14 

ว่าง (ลาออก) 
ส.อบต. บ้านฮ่องฮี 

หมู่ที่ 14 

นายวิรัช ภูธาตุเพ็ชร 
ส.อบต. บ้านจอมศรี 

หมู่ที่ 15 

นายประวิทย์ ภูแล่นกี่ 
ส.อบต. บ้านดอนยูง 

หมู่ที่ 16 

นางอรทัย พิมพิลา 
ส.อบต. บ้านดอนยูง 

หมู่ที่ 16 

นางวริศา แก้วสีหาวงศ์ 
ส.อบต. บ้านดอนยูงสวรรค์ 

หมู่ที่ 17 

นายไพบูลย์ ภูสมมา 
ส.อบต. บ้านดอนยูงสวรรค์ 

หมู่ที่ 17 

นายสมเพศ ศรีกุตา 
ส.อบต. บ้านไทยเจริญหมู่ที่ 

18 

นายศักดา ภูพันลา 
ส.อบต. บ้านไทยเจริญหมู่ที่ 

18 

นางลอยเพชร ภูเด่นใจ 
ส.อบต. บ้านดงบ่อใต้ 

หมู่ที่ 19 

น.ส.ไพมณี แสนพวง 
ส.อบต. บ้านดงบ่อใต้ 

หมู่ที่ 19 

น.ส.สุทธิวรรณ นิตยารส 
ส.อบต. บ้านดอนปอแดง 

หมู่ที่ 20 

 

 

 



 

หัวหน้าส่วนราชการ 

  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 

  

  

นายสมัย ภูคงน้ า 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 
 

   
นางสุริตรา พันธ์โพธิ์คา 

ผู้อ้านวยการกองการศึกษา 
นายเสกสรรค์ ภูคงน้ า 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 

นางพิศมัย จุฑาศรี 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 

 
นายทินกร บุญราศรี 

ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 

 
นางสิริรัตน์ ฆารวิพัฒน์ 
หัวหน้าส้านักงานปลัด 

 

 



 
๑. สภาพทั่วไป 

๑.๑ ที่ตั้ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากท่ีว่าการอ าเภอยางตลาด ประมาณ                     

๒ กิโลเมตร   ของทางหลวงขอนแก่น - ยางตลาด บริเวณท่ีสาธารณะดอนปอแดง   (บึงอร่าม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑.๒  เนื้อที่ 
    เนื้อท่ีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ประมาณ  ๔๗  ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ประมาณ ๒๑,๘๗๕ ไร่ 

๑.๓ ภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดเป็นที่ราบ มีระดับความสูงจากระดับ น้ าทะเลปานกลาง      
๑๔๐ – ๑๔๗ เมตร ลักษณะดิน จัดเป็นกลุ่มดินนา   ประมาณร้อยละ ๙๐   ซึ่งเป็นดินชุดร้อยเอ็ดและกลุ่มดินไร่ 
ประมาณร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนที่ต าบล เป็นดินชุดโคราช มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๑,๘๗๕ ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบล
ใกล้เคียง  ดังนี้ 
        ทิศเหนือ          ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ต าบลดอนสมบูรณ์   อ าเภอยางตลาด 
        ทิศใต้              ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว/หนองอิเฒ่า      อ าเภอยางตลาด 
        ทิศตะวันออก    ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเม่า/ทต.โคกศรี/อบต.หัวงัว อ าเภอยางตลาด 
        ทิศตะวันตก      ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวนาค า          อ าเภอยางตลาด     
                             และต าบลศรีสขุ/โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

 

๑.๔ จ้านวนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบท้ังหมด ๑๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  ๑) หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  เต็มทั้งหมู่บ้าน จ านวน  ๑๑  หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ที่  ๕,๗,๘,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
  ๒) จ านวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด บางส่วน  (นอกเขตเทศบาล) 
จ านวน  ๖ หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่  ๓,๖,๙,๑๐,๑๙,๒๐ 
 



 
 
 

ตารางแสดงจ้านวนครัวเรือนและประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๓ บ้านค้อ นายทวีศักดิ์      ภูวาดเขียน 57 ๔๙ 54 103 
๕ บ้านเปลือย นายทองพูน     เรืองชาญ 164 ๑๙7 ๒๐3 400 
๖ บ้านยางน้อย นายบุญเหลือ    ภูพิพัฒน์ ๒8 ๒4 ๑6 ๔0 
๗ บ้านหัวงัว นายอธิวัฒน์      ภูส าเภา 245 431 426 853 
๘ บ้านหัวงัว นายพูลศิลป์      อุตรโส 289 441 490 931 
๙ บ้านอร่ามมงคล นายอุบล          พันธุกุล ๑๒ ๑๑ ๗ ๑๘ 

๑๐ บ้านดงบ่อ นายนพพร        ดีจันดา ๒๗ ๑๗ ๑๘ ๓๕ 
๑๑ บ้านสว่างอารมณ์ นายศักดา         โคตรท่าแก ๑๖๗ ๒๕๓ ๒๗๘ ๕๔๐ 
๑๒ บ้านดอนยูงน้อย นายอดุลย์         พลจรัส ๑๖๓ ๒๓๗ ๒๗๖ ๕๑๑ 
๑๓ บ้านฮ่องฮี นายสมประสงค์   ภูเจดีย์ ๒๖๖ ๓๙๐ ๔๓๒ ๕๒๒ 
๑๔ บ้านฮ่องฮี นายเทวัญ          ภูคะฮาด ๒๑๙ ๔๐๐ ๔๐๕ ๘๐๔ 
๑๕ บ้านจอมศรี นางอรุณี           ใจแก้ว ๑๐๓ ๑๓๒ ๑๓๗ ๒๖๙ 
๑๖ บ้านดอนยูง นายจันทร์ไดย์     รัตนศรี ๑๘๘ ๒๖๙ ๓๑๒ ๕๘๑ 
๑๗ บ้านดอนยูงสวรรค์ นายสุรศักดิ์        พรมโคตร ๑๑๗ ๑๕๒ ๑๘๔ ๓๓๖ 
๑๘ บ้านไทยเจริญ นายปรีชา          เครือสุวรรณ ๑๙๐ ๑๙๔ ๑๙๓ ๓๘๗ 
๑๙ บ้านดงบ่อใต้ นายเสถียร         ภูปัง ๑๒ ๑๓ ๑๗ ๓๐ 
๒๐ บ้านดอนปอแดง นางกรรณิกา       ละม้าย ๓๕ ๑๒ ๑๗ ๒๙ 

รวม ๒,๒๘๒ ๓,๒๒๒ ๓,๔๗๔ ๖,๖๙๖ 

ข้อมูลจาก  :  ฝ่ายทะเบียนและบัตร  ที่ว่าการอ าเภอยางตลาด   ณ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
๒. ท้องถิ่นอื่นในต้าบล 
           - จ านวนเทศบาล    ๑    แห่ง     คือ  เทศบาลต าบลยางตลาด 
๓. สภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๓.๑  อาชีพ 
        - ด้านการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของต าบลยางตลาดเป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณร้อยละ ๘๐  ประชากร
นิยมปลูกข้าวเหนียว (ข้าวนาปี) เป็นอาชีพหลัก  
         - ด้านการปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสัตว์ประเภทโค , กระบือ, เป็ด,ไก่,สุกร เป็นต้น 
          - อาชีพเสริม  ประชากรนิยมประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว  
๓.๒  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.ยางตลาด 
  - โรงแรม                              ๔         แห่ง 
  - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ                   ๓           แห่ง 
  - โรงงานอุตสาหกรรม               ๑           แห่ง 
  - โรงสี                                  ๑๗         แห่ง 
  - ร้านค้า                               ๑๗         แห่ง 



 
  - อู่ซ่อมรถ                              ๗           แห่ง 
  - โรงเพาะเชื้อเห็ด                     ๑           แห่ง 
๔.  สภาพทางสังคม 
  ๔.๑ การศึกษา 
   - โรงเรียนประถมศึกษา              ๓ แห่ง 
   - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง            ๑          แห่ง (ศูนย์พัฒนาฝีมือฯ) 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                ๕          แห่ง 
   หมายเหตุ : ในพ้ืนที่ต าบลยางตลาด มีการปกครองท้องถิ่น ๒ รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนท าต าบล 
(อบต.) และเทศบาลต าบลยางตลาด(ทต.) ดังนั้นจึงมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในพื้นท่ีต าบลยางตลาด           
แต่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลยางตลาด 
๔.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  - วัด/ส านักสงฆ์                    ๘        แห่ง 
  - มัสยิด                                 -         แห่ง 
  - โบสถ์ (อุโบสถ)                      ๓         แห่ง 
  ๔.๓ สาธารณสุข 
   - มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) ทุกหมู่บ้าน 
   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  ๑๐๐ % 
หมายเหตุ : ในพ้ืนที่ต าบลยางตลาด มีการปกครองท้องถิ่น ๒ รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) และ
เทศบาลต าบลยางตลาด(ทต.) ดังนั้นด้านสาธารณสุขจึงมีสถานพยาบาลขนาดใหญ่ คือ โรงพยาบาลยางตลาด  
ให้บริการประชาชนอยู่ในพ้ืนที่ต าบลยางตลาด แต่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลยางตลาด 
  ๔.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - ตู้ยามต ารวจ  ๑  แห่ง  ตู้ยามบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๘ 
   - ศูนย์ อปพร. อบต.ยางตลาด  

๕. การบริการพื้นฐาน 
  ๕.๑ การคมนาคม 
       เสน้ทางหลักในการคมนาคม คือ ถนนถีนานนท์  สายกาฬสินธุ์ – มหาสารคาม และถนนสายขอนแก่น – 
โพนทอง มีถนนเชื่อมติดต่อกันทุกหมู่บ้านมีทั้งถนนลูกรัง ,ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน 
  ๕.๒  การโทรคมนาคม 
   - สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ   ๕   แห่ง  ระบุ  โทรศัพท์สาธารณะ 
  ๕.๓  การไฟฟ้า 
   - ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  
  ๕.๔  แหล่งน้้าธรรมชาติ 
   - ล าน้ า,ล าห้วย           ๓       สาย  (ล าห้วยเขายอด,ล าห้วยปลาหลด,ล าห้วยน้ าดอกไม้) 
   - บึง                    ๑       แห่ง 
   - หนองอ่ืน ๆ          ๗        แห่ง  (หนองบ้านแมด,หนองปลิง,หนองน้ าสร้าง, 
             หนองท่าขัว , หนองท่าวัด,หนองบัว , หนองโพนโป่ง) 

 

 

 



 
 

งานตรวจสอบภายใน 

 
นายสมหมาย ทับศรี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 
นายสมัย ภูคงน้ า 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 
น.ส.เดือนเต็ม สุวรรณมิตร 

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในด้านงบประมาณบัญชี 
ตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชีรวมทั้งการควบคุม
เอกสารทางการเงินด้วย ตรวจสอบการปฏิบัติการพร้อมทั้งหลักฐานการท าสัญญา การจัดซื้อวัสดุการเบิกจ่าย การ
ลงบัญชี การจัดเก็บรักษาวัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะ ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายใน
งบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ ตรวจสอบ
งบประมาณรายได้รายจ่ายและเงินนอกระบบเงินนอกงบประมาณประเภท และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 



 

ส้านักงานปลัด 

 

นางสิริรัตน์ ฆารวิพัฒน ์
หัวหน้าส านักงานปลัด 

      

      
รายช่ือเทียบจากภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา 

2. นางอัจฉรา ภูเด่นไสย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

3. นางนิดานุช ภูผานิล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

4. นางเสาวณีย์ ชินโณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติงาน 

5. น.ส.อรดี โกมะหะวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

6. นายอัคราธร อ่ิมแมน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

7. นายสุวิทย์ ดอนสถิตย์ เจ้าพนักงานป้องกันช านาญงาน 

8. นางยุภาพร หัสดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

9. นายเตชธรรม ภูผานิล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. นายดุสิต บุตรจินดา พนักงานขับรถยนต์ 

11. นายปัญญา วันสี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 

12. นายวัฒนพงษ์ หัสดี ผู้ช่วยนิติกร 

13. นายบรรเจิด อรุณศักดิ์ คนงานทั่วไป 

ส้านักงานปลัด 
   ส้านักงานปลัด ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการ
ที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่กองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยแบ่งงานภายในออกเป็น 5 งานหลักดังนี้  



 
  1. งานบริหารงานทั่วไป 
  - การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
  - งานกิจการสภา 
  - งานด้านกฎหมายและคดี 
  - งานบริหารงานทั่วไป 
  - งานยานพาหนะและขนส่ง  
  2. งานนโยบายและแผน 
  - การวางแผนสถิติและวิชาการ 
  - งานติดตามและประเมินผล 
  -  งานการงบประมาณ  
  3. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  - งานการเจ้าหน้าที่ 
  - งานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   4. งานการพาณิชย์ 
  - งานทะเบียนพาณิชย์ 
  - งานพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมรายได้ 
 
 

งานกิจการสภา 

  

  
 
 



 

 
 

หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือป่ินโต 

  
งานอบรมพัฒนาบุคลากร 

  

 

  



 

 
โครงการ อ้าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

  

  

  

  
 



 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

นายสุวิทย์  ดอนสถิตย ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ช านาญงาน 

      

      
รายช่ือเทียบจากภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา 
2. นายปัญญา วันสี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
3. นายอรุณ ภูแล่นกลับ พนักงานขับรถยนต์   

4. นายพันธ์ ภูนิละมุล คนงานทั่วไป 

5. นายถวิล เหล่าคันทา พนักงานจ้างเหมาบริการ - นักการภารโรง  

6. น.ส.สาคร นระแสน พนักงานจ้างเหมาบริการ - แม่บ้าน   
7. นายส าเนียง ภูแล่นกลับ พนักงานจ้างเหมาบริการ - รักษาความปลอดภัย 

8. นายสุนทร ศรีเฉลียว พนักงานจ้างเหมาบริการ - งานดูแลรักษาความสะอาด 

9. นายโชคภากร ภูเด่นไสย ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ - งานดูแลรักษาความสะอาด 

10. นายคุณากรวงค์ แซ่อ่าวสกุล พนักงานจ้างเหมาบริการ - งานดูแลรักษาความสะอาด 

 
         5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 - งานรักษาความสงบภายใน 
  - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  



 

 

 

 

 

 



 

 
 

กองคลัง 

 

นางพิศมัย จุฑาศร ี
ผู้อ านวยการกองคลัง 

      

      
รายช่ือเทียบจากภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา 

2. นายยุทธวี วิโทจิตร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  

3. น.ส.นวพร  ภูงามทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

4. น.ส.วราศร ศิริสุทธา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 

5. นายอภิชาติ มาตรา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

6. นางแวว  สว่างศรี พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานจัดเก็บค่าน้ าประปา 

7. น.ส.ศศิธร  ภูพานทอง พนักงานจ้างเหมาบริการ - งานจัดเก็บค่าน้ าประปา 

8. น.ส.พัชร์ชลิดา ดอนสถิตย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานแผนที่ภาษีและจัดเก็บรายได้ 

9. น.ส.เกศราภรณ์  ตนตรง พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานการเงินและบัญชี 

10. นายเอกพล พู่ก าแพ พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานแผนที่ภาษีและจัดเก็บรายได้ 



 

11.น.ส.ชนิดา อุปรักษ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานพัสดุ 

12.น.ส.สุภาภรณ์ พันประสงค์ พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานแผนที่ภาษีและจัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 
 
  กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการ
เงิน ตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาเก่ียวกับเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆงานเกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และ
รายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในออกเป็น 4 งานหลักดังนี้  
 
 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
  - งานธุรการ 
  - งานการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 2. งานการเงินและบัญชี 
  - งานการเงิน 
  - งานบัญชี  
3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
  - งานพัฒนาแผนที่ภาษี 
  - งานจัดเก็บรายได้  
 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  - งานทะเบียนทรัพย์สิน 
  - งานพัสดุ  

 

  กองคลังลงพื้นที่ ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

  



 

  

  
 
 

งานพัฒนาแผนที่ภาษี 

  

  



 

  

  
 

กองช่าง 

 

นายเสกสรรค์ ภูคงน้้า 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

      

      



 

      
รายช่ือเทียบจากภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา 

2. นางวิจิตร ไชยภา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

3. นายพินิจชัย ธูปทอง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   

4. น.ส.วรรณนิสา ทับศร ี พนักงานจ้างทั่วไป  

5. นายรังสรรค์  จันทะแสง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

6. นายสัมฤทธิ์   วันสี คนงานทั่วไป (ไฟฟ้า) 

7. นายชาญ  ภูกิ่งหิน คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ประปา หมู่ที่ 16) 

8. น.ส.วาสนา  เหมกุล พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานธุรการ 

9. นายกนกศักดิ์  ยลพันธ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานเขียนแบบ 

10. นายกิ่งเพชร  แสนสุข พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานประปา หมู่ที่ 8 

11.นายนนทชัย พันธ์ศักดิ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานประปา หมู่ที่ 8 

12.นายโสพันธ์  ศรีชมชื่น พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานประปา หมู่ที่ 16   

13.นายสุภาพ  ภูผาลา พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานประปา หมู่ที่ 11 

14.นายไชยา  เนื่องชมภู พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานประปา หมู่ที่ 11 

 
กองช่าง 

    กองช่างให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย ด้านแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่น้ ามัน
เชื้อเพลิงและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในออกเป็น 4 ระดับดังนี้  
  1. งานบริหารงานทั่วไป 
  - งานธุรการ 
  - งานการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  2. งานก่อสร้าง 
  - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  - การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  - งานผังเมืองและชุมชน  



 
  4. งานประสานสาธารณูปโภค 
  - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
  - งานกิจการประปา  

งานสาธารณูปโภค 

  

  
 

งานสาธารณูปโภค การจัดท้าธนาคารน้้าใต้ดิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

  



 

  
นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขต 12  

ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดท้าธนาคารน้้าใต้ดิน 

  

  
งานการไฟฟ้า 



 

   
งาน fix it center บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 

  

  

  



 

กองสวัสดิการสังคม 

 

นายทินกร บุญราศรี 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

      

      
รายช่ือเทียบจากภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา 

2. ดร.อรรฆเดช ภูกันดาน    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

3. นางนัฐธิรัตน์ ดอนพานเหล็ก  เจ้าพนักงานธุรการ 

4. นางวาสนา วิโทจิตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

5. น.ส.ดาวเรือง  ภูส ารี พนักงานจ้างเหมาบริการ - ประจ ารถเก็บสิ่งปฎิกูล 

6. นายนิกร  พลอยกันหา พนักงานจ้างเหมาบริการ - ประจ ารถเก็บสิ่งปฎิกูล 

7. น.ส.ยศธนัญภรณ์  ภูกาสอน พนักงานจ้างเหมาบริการ – งาน สปสช. 

8. น.ส.นารีรัตน์ หัสด ี พนักงานจ้างเหมาบริการ – งานกองทุนสวัสดิการชุมชน 

9. นายอิสระ  ภูเกิดพิมพ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ – พนักงานขับรถขนขยะ 

10. นายสมนึก ภูพาดหิน พนักงานจ้างเหมาบริการ – พนักงานประจ ารถขยะ 

11. นายฉัตรชัย ภูมิชิต พนักงานจ้างเหมาบริการ – พนักงานประจ ารถขยะ 

12. นายประสาร ภูชาดึก พนักงานจ้างเหมาบริการ – พนักงานประจ ารถขยะ 

 

กองสวัสดิการสังคม 
 

   กองสวัสดิการสังคม ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนการจัดบริการสวัสดิการสังคมและ
การสังคมเพราะซ่ึงเก่ียวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความม่ันคงทางสังคมการ
สังเคราะห์เพ่ือการยังชีพของผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรมและการด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม



 
กฎหมายระเบียบแบบแผนและงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมายโดยแบ่งงานภายในออกเป็น 5 งานหลักดังนี้  
  1. งานบริหารงานทั่วไป 
  - งานธุรการ 
  - งานการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  2. งานสังคมสงเคราะห์ 
  - งานสังคมสงเคราะห์ 
  - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  
  - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานจัดระเบียบชุมชน 
  - งานพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
  - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
  3. งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
  - งานให้ค าปรึกษา แนะน าด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้มาขอรับค าปรึกษา 
  - งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาด้านสวัสดิการสังคม 
  - งานจัดท าโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆให้ชุมชน  
  4. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  - งานรักษาความสะอาด ก าจัดขยะปฏิกูลมูลฝอย 
  - งานสวนสาธารณะ   
  - งานควบคุมโรค 
  - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  

  

  



 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

  

  

  

  
 



 
งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  

  

  

  

 



 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

นางสุริตรา พันธ์โพธิ์คา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      
รายช่ือเทียบจากภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา 

2. นางนัณว์ฐภัส แพงสร้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

3. น.ส.ปัทมา ภูวิจารย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

4. น.ส.รณิดา ภูทองไทย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 

5. นายรัชพล  เทียมสอน พนักงานจ้างเหมาบริการ - งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และ
ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษาส่งเสริมท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ี
ได้รับมอบหมายโดยแบ่งงานภายในออกเป็น 4 งานหลักดังนี้  
  1. งานบริหารงานทั่วไป 
   - งานธุรการ 
  - งานการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  2. งานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  - งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  - งานกีฬาและนันทนาการ 
  - งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  3. งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  - งานศูนย์เยาวชน 
  - งานสภาเด็กและเยาวชน  
  4. งานบริหารและส่งเสริมการศึกษา 
  - งานส่งเสริมการศึกษา 
  - งานการบริหารและสนับสนุนการศึกษา 
 



 
งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  

  

  

  

  



 

สภาเด็กและเยาวชน 

      

      

      
รายช่ือเทียบจากภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา 

๑.  นางสาวอิสราภรณ์  ภูนาแก้ว   ประธานสภาเด็กและเยาวชน ฯ 

๒.  เด็กหญิงภัทรธิดา  วิชาชัย รองประธานสภาเด็กและเยาวชน ฯ 

๓.  นางสาวสุดารัตน์  ภูธาตุเพ็ชร รองประธานสภาเด็กและเยาวชน ฯ 

๔.  เด็กหญิงชนิดา  จ าปาอ่อน เหรัญญิก 

๕.  เด็กหญิงณิชา  ภูผิวผา ผู้บริหาร 

๖.  เด็กชายปรเฆษฐ์  ดวงค ารักษ์ ผู้บริหาร 

๗.  นางสาวอินทิรา  งามแสง ผู้บริหาร 

๘.  เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชินศรี ผู้บริหาร 

๙.  นายทัศนะ  ภูธาตุเพ็ชร ผู้บริหาร 

๑๐.  เด็กหญิงกิตติมา  สราญรมย์ ผู้บริหาร 

๑๑.  นายพัชรพงษ์  สนใจ ผู้บริหาร 

๑๒.  เด็กชายนัทพงศ์  โชติจันทร์ ผู้บริหาร 

๑๓.  เด็กหญิงสุพรรษา  ภูสุจริต ผู้บริหาร 

๑๔.  เด็กชายณัชพล  ผิวบุญเรือง ผู้บริหาร 

๑๕.  เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณเพชร ผู้บริหาร 

๑๖.  เด็กหญิงชเนตรผกา  ทิพวงศ์ ผู้บริหาร 

๑๗.  นายปารมี  สภา  ผู้บริหาร 

๑๘.  นางสาวกุลนิดา  ภูเตชะวัน ผู้บริหาร 



 

๑๙.  นางสาวสุพิศตรา  ภูกิ่งหิน ผู้บริหาร 

๒๐.  เด็กหญิงขันแก้ว  ศรีมาเขต ผู้บริหาร 

๒๑.  นางสาวนริสรา  ทวยจัด เลขานุการคณะบริหารสภาฯ 

 

 
งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  

  
 



 
 

  

  

  

  
 

 
 
 
 



 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลหัวงัว หมู่ที่ 7 

 

น.ส.นงค์นุช สว่างศร ี
ครู อันดับ คศ.2 

รักษาการณ์หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดศรีนวลหัวงัว หมู่ที่ 7 

      
รายช่ือเทียบจากภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา 

2. นางวาสนา ประทุมวัน ครู อันดับ คศ.2 

3. นางจุฑามาศ ช านาญกุล ครู อันดับ คศ.2 

4. น.ส.ทิวานันท์ ภูพันธ์หงษ ์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

5. นายเรืองวิทย์ ผลเรือง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

6.นายฤทธิชัย นนทะน า ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลหัวงัว 
ประวัติความเป็นมา 
  แรกเริ่มตั้งศูนย์ใช้ชื่อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีนวลหัวงัวโดยการใช้ชื่อของวัดเป็นชื่อศูนย์และเริ่ม
ก่อตั้งเป็นศูนย์อบรมเด็กวัยก่อนเกณฑ์ในปีพุทธศักราช 2539 โดยใช้พื้นที่ศาลาการเปรียญ เป็นสถานที่ท าการเรียน
การสอนขณะนั้นมีนักเรียนประมาณ 20 คน ครู 3 คน และเนื่องจากสถานที่ไม่เอ้ืออ านวยและไม่สะดวกต่อการเรียน
การสอนรวมทั้งการพัฒนาการของเด็กประกอบกับศาลาการเปรียญเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์จึงท าให้การ
เรียนการสอนไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  
  ต่อมาในปีพุทธศักราช 2545 ได้จัดท าโครงการของบประมาณในการสร้างอาคารหลังใหม่โดยงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ งบประมาณ 80,000 บาทก่อสร้างในพ้ืนที่
บริเวณวัดศรีนวลหัวงัว เป็นอาคารชั้นเดียวกึ่งปูนกึ่งกรงเหล็กในปีพุทธศักราช 2549 ได้มีการย้ายศูนย์ไปท าการที่



 
โรงเรียนหัวงัววิทยาคารเพ่ือฝึกประสบการณ์ท างานในระบบราชการเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาในปีพุทธศักราช 2550 
และได้กลับมาด าเนินการที่ศูนย์ดังเดิมเนื่องจากครบ 1 ปีการศึกษาและเพ่ือปรับปรุงศูนย์ในปีเดียวกันได้ก่อสร้างอ่าง
แปรงฟันอ่างล้างหน้าปรับปรุงเสาธงใหม่ก่อกระบะทรายต่อเติมห้องเรียนที่เป็นห้องครัวเดิมเนื่องจากนักเรียนมีจ านวน
มากขึ้นในปีพุทธศักราช 2551 ได้ท าการถ่ายโอนศูนย์จากกรมการศาสนาให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด
เป็นผู้จัดสรรในเรื่องงบประมาณและบุคลากรจากนั้นให้เปลี่ยนชื่อศูนย์จากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีนวลหัวงัว
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลหัวงัวในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
  ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลหัวงัวมีนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก 6 คนรับเด็ก 1 ปี 6 
เดือนถึง 5 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
และเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง
อีกครั้งเพื่ออ านวยความสะดวกให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กได้มีเวลาท ามาหากินมากขึ้น  
 ภาระงาน ปริมาณงาน ปีการศึกษา 2555  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลหัวงัวมีนักเรียนจ านวน 80 คน แยกชั้นเรียนเป็นชั้นบริบาล ชั้นอนุบาล 1 และ
ชั้นอนุบาล 2  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา  
  เก่ง ดี มีสุข  
วิสัยทัศน์ (vision)  
  เด็กเป็นศูนย์กลางสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี มีบุคลากรเพียงพอมีความรู้ตามความสามารถประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
พันธกิจ (mission)  
  1. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ช านาญในด้านการศึกษาปฐมวัย  
  2. พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา 
  3. เติมความรักความอบอุ่นในส่วนที่ขาดหายไป ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ร่วมมือกันพัฒนาเด็ก
ให้เป็นคนดีของสังคม 
อัตลักษณ์ 
  ร่าเริงแจ่มใส 
เอกลักษณ์ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่มรื่น ปลอดภัย มีจิตใจงดงาม 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน  
  2. เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างถูกสุขอนามัยและรับประทานอาหารครบ 5 หมู่  
  3. เพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและสามารถแสดงออกได้ในทางท่ี
ถูกต้อง  
  4. เพื่อให้เด็กเป็นคนท่ีมีความรู้มั่นใจในตนเองกล้าคิดกล้าท ายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  5. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้จักสร้างวินัยในตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นคนดีของพ่อแม่และเป็น
อนาคตของชาติไม่เป็นปัญหาสังคม  



 
 
ลักษณะการด้าเนินงาน 
  1. เป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนปฐมวัยอายุระหว่าง 1 ปี - เดือนถึง 5 ปีโดยแบ่งการดูแลดังนี้  
    1.1 เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือนเป็นเด็กที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเรียนกินนอน 
   1.2 เด็กอายุ 2 ปี 7 เดือนถึง 5 ปีเป็นเด็กที่ได้รับการดูแลพัฒนาการให้ครบทั้ง 4 ด้านมีการท าการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีนวลหัวงัวยึดหลักการศึกษาแบบบูรณาการซึ่งเป็นการยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
กิจกรรมต่างๆในการเรียนจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กและพ้ืนฐานในชุมชน  
  2. เป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาการความรู้ความสามารถและความช านาญการเฉพาะด้านของบุคลากรครู
เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของเด็กและผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลหัวงัวหมู่ที่ 7-8 มีพ้ืนที่เขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 
ประชากรประมาณ 700-800คน อาชีพหลัก คือ การท านา บางส่วนไปรับจ้างต่างถิ่นวิถีชีวิตของชุมชนเป็นแบบ
เรียบง่ายส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้อง สนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย มีความรู้ผูกพันกันร่วมกันดูแลบุตรหลานเป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย สามัคคีช่วยเหลือกัน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวิถีชีวิตแบบ
ชาวอีสานช่วยเหลือเกื้อกูลกันและร่วมงานบุญประเพณีของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เช่น ประเพณีวันเข้าพรรษา 
ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีบุญคูณลาน ประเพณีบุญบั้งไฟ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ได้แก่การจักสาน การทอเสื่อกก หมอสูตร ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
ค้าสอนทางด้านศาสนาหรือแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา 
  ได้แก่ วัด สุขศาลา ทุ่งนา ศาลาการเปรียญ โบสถ์ วัดศรีนวลนวลหัวงัว  

รายช่ือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลหัวงัวหมู่ที่ 7 และ 8 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง 
1.  นางวิภาภรณ์  ผลเรือง ประธานกรรมการ 
2.  นายส าเร็จ นิสังกาศ รองประธาน 
3.  นายอธิวัฒน์  ภูส าเภา รองประธาน 
4.  นายพูลศิลป์ อุตรโส เลขานุการ 
5.  นางเยาวนุช  ภูธง ผู้ช่วยเลขานุการตัวแทนผู้ปกครอง 
6.  นายสุภาพ  ภูส าเภา กรรมการ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
7.  นายสานิตย์ ภูกาสอน กรรมการ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
8.  นายเรืองชัย ภูพันหงษ์ กรรมการ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
9.  นายมณฑล  ภูพานนา กรรมการ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
10.  นายโสพันธ์ อุตระโส ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  นายพิชัย นระแสน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.  น.ส.นงค์นุช  สว่างศรี กรรมการเลขานุการโดยต าแหน่ง 

 



 

  

  

   

 
 
 



 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 

 

นางวงเดือน ปติสังข ์
ครู อันดับ คศ.1 

รักษาการณ์หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 

      
รายช่ือเทียบจากภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา 

2. นางวาสนา พิณพงษ์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

3. น.ส.มลิวัลย์ พหลทัพ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

 

 
ประวัติความเป็นมา 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542 อยู่ในความดูแลของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีครูผู้ดูแลเด็กในขณะนั้น จ านวน 2 คน คือ นางวงเดือน ปติสังข์ และนาง
กฤษณา ชาภูค า ซึ่งนายทองใบ ภูผานี ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนยูง หมู่ที่ 16 เป็นประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งอยู่ในเขตบริเวณวัดสามัคคีธรรม บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 โดยใช้ศาลาวัด ซึ่งไม่ได้ท ากิจใด ๆ แล้ว ตัวอาคารเป็น
อาคารโล่ง ครูผู้ดูแลเด็กจึงขอบริจาคจากผู้ปกครองและชาวบ้านที่มีจิตศรัทธา ในเขตบริการทั้ง 4 หมู่บ้าน ชาวบ้านก็
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้น างบประมาณดังกล่าวมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ ฯ ให้ดีขึ้น  

สภาพปัจจุบัน 
  ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 ได้ถ่ายโอนอยู่ในความดูแล ของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางตลาด ได้ย้ายสถานศึกษาเดิม เข้าสู่โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน หมู่ที่ 17 ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรของโรงเรียนดอนยูงวิทยายน รวมทั้ง



 
ประชาชนในเขตบริการทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 12, 15 , 16 และ 17 ตามล าดับและปัจจุบันได้ย้ายสถานศึกษา
ตั้งอยู่ในวัดสามัคคีธรรม บ้านดอนยูงน้อย หมู่ที่ 12  

1. งานด้านวิชาการ 
  1.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาการ โดยให้เด็กได้รับการพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 4 และเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ 
ให้เด็กสังเกต ส ารวจผลงานของตนเอง ได้เรียนรู้จากของจริงและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยค านึงถึงความปลอดภัย และ
ความเหมาะสมกับวัย 
  1.2 การประเมินพัฒนาการของเด็ก จะมีบันทึกสุขภาพรายงานพัฒนาการเด็ก โดยมีการชั่งน้ าหนัก - วัด
ส่วนสูง (3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง) จัดท าข้อมูลเด็ก 

2. งานด้านอาคารสถานที่ 
  อาคารเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน โดยเน้นมาตรฐาน ความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ และจัด
บรรยากาศให้น่าอยู่ เอ้ือต่อการ จัดกิจกรรม ส าหรับเด็ก และผู้มาเยี่ยมชมภายในศูนย์ 

3. ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
  จะแบ่งความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีครูเวร ในแต่ละสัปดาห์ จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป 

4. งานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
  4.1 งานธุรการ จัดเก็บเอกสาร จัดท าทะเบียนเด็ก ใบรับสมัคร 
  4.2 งานการเงิน รายงานเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย ภายในศูนย์ 
  4.3 งานพัสดุ ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการการตรวจรับ การจ้างประกอบอาหาร
กลางวัน อาหารเสริม (นม) และมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือวัสดุการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ ที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับสนุน 
5. งานด้านกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีกิจกรรมในศูนย์ ดังนี้ 
  5.1 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
  5.2 กิจกรรมนันทนาการ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ การออก าลังกายทั้งในท่ีร่มและกลางแจ้ง  
  5.3 กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเด็ก วันแม่ วันส าคัญทางพุทธศาสนาต่าง ๆ วันพ่อ วัน
ขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น 

6. ความสัมพันธ์กับชุมชน และการประชาสัมพันธ์ 
  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกครั้งที่มีการประชุมปรึกษาหารือกับผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน คณะกรรมการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก ก็ได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย เป็นอย่างดี โดยผู้ปกครอง มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - การเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน 
  - การประชุมผู้ปกครอง 

 

 



 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

   

  
การเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน 

  

   



 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 14 
 

 

นางสุดใจ ภูดวงจิตร 
ครู อันดับ คศ.1 

รักษาการณ์หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 14 

 

      
รายช่ือเทียบจากภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา 

2. นางเมตตา ภูสิงห์ ครู อันดับ คศ.1 

3. น.ส.ภัทรพร อรุณศักดิ์ ครู อันดับ คศ.1 

4. นางนวลฉวี สีเสมอ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

5. นางนงลักษณ์ เนื่องชมภู ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

 
ประวัติความเป็นมา 
 เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 14 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 25๖2 
โดยชุมชน  บ้านฮ่องฮี หมู่ที่  13 - 14  ภายใต้การน าของนายถนอม  อรุณศักดิ์  และนายสมพงษ์  พลตื้อ  อดีต
ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน  ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐคือกรมพัฒนาชุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือใน
เรื่องอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  และค่าตอบแทน  ผดด.  พร้อมน าความช่วยเหลือจากมูลนิธิพัฒนาเด็กเล็ก ซีซี
เอฟ   ในปี พ.ศ. 2545 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 14   ได้ถ่ายโอนลงท้องถิ่นโดยการน าของนักการเมืองที่
ถูกเลือกตั้งมาเพ่ือบริหารจัดการท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี  หมู่ที่ 14 ซึ่งบริหารจัดการภายใต้การบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ปัจจุบันมีชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 13, 14 มีเด็กเข้า
มารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  256๓) จ านวน 50 คน ด้านบุคลากรครู  จ านวน 3 คน  ผู้ช่วยครู    
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ชุมทางมาช่วยราชการจ านวน 2 คน   ด้านคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารศูนย์  จ านวน 15 คน  
ด้านอาคารสถานที่ในปีงบประมาณ 2558  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด
กลางจ านวนงบ ประมาณการก่อสร้าง 1 ,๘๐๐,๐๐๐บาท  ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล



 
ยางตลาดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี หมู่ 13, 14   เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา
ให้กับลูกหลานวัย 2-5 ขวบ  

 

ข้อมูลทั่วไป  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮีเป็นศูนย์ระดับกลางปัจจุบันมีเด็กเข้ามารับบริการจ านวน 45-50 คน มีระบบ
การบริหารจัดการที่เป็นระบบพอสมควรด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาผู้เรียนด้าน ทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บริหารจัดการ การจัด
ประสบการณ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย ต่อการเรียนรู้  
 
ข้อมูลที่เกี่ยวกับนักเรียนห้องเรียนและครูผู้ดูแลเด็ก  

ระดับชั้นที่เปิด
สอน 

จ้านวนนักเรียน 
จ้านวน

ห้องเรียน 

จ้านวนครู/ครูผู้ดูแลเด็ก 

ชาย หญิง รวม ข้าราชการครู 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

อายุ ๒ - ๓ ขวบ ๖ ๒๐ ๒๐ ๑ ๑ ๒ 
อายุ  ๔ - ๕  ขวบ ๑๔ ๑๖ ๓๐ ๒ ๒ - 

รวม ๒๐ ๓๖ ๕๐ ๓ ๓ ๒ 
 
วิสัยทัศน์ 
 "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  พัฒนาผู้เรียนสมวัย  คงความเป็นไทย  ชุมชนร่วมใจพัฒนา"  
พัฒนาผู้เรียนให้สมวัย  หมายความว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
คงความเป็นไทย  หมายความว่า  มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองในชุมชน 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมายความว่า  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษา  
 

มาตรฐานการศึกษา  
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นมาตรฐานการของประเทศใช้แทนมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งชาติ (ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 จากสถิติครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานมากข้ึนเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้  
   1. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   2. บุคลากรได้รับงบประมาณการสนับสนุนให้ศึกษาต่อจากต้นสังกัด 
   3. เพราะความเจริญของเทคโนโลยีชุมชนในเขตบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. 2562  
 

ชุมชนในเขตบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี  พ.ศ.๒๕๖2 
ล้าดับ

ที ่
หมู่บ้าน 

จ้านวน
ครัวเรือน 

ประชากร 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 13 - - - -  
๒ บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 14 ๑๘๔ ๔๒๕ ๔๓๕ ๘๖๐  

รวม ๑๘๔ ๔๒๕ ๔๓๕ ๘๖๐  
 

 



 
แหล่งเรียนรู้ในเขตบริการและเขตใกล้เคียง  

สถานที ่ ภูมิปัญญา 
๑. วัดกู่เก่า  บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๔ 
๒. วัดชัยเจริญบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๔ 
๓. กลุ่มจักสานบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๓ 
๔. โรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ ๑๔ 
๕. ลานใจ  ลานกีฬา  และลานวัฒนธรรมบ้านฮ่องฮี หมู่ที่  ๑๔ 
๖. พัฒนาชุมชน  และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอยางตลาด 
๗. โรงพยาบาลยางตลาด  ที่ว่าการอ าเภอ  สถานีต ารวจ  สุขศาลา 
๘. โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 

ด้านการเกษตร 
ด้านหัตถกรรม 
ด้านนักปราชญ์/ภูมิปัญญา 
ด้านอุตสาหกรรม 
ด้านวรรณกรรม 
ด้านศิลปะ/วัฒนธรรม 
ด้านสุขภาพ 
ด้านวิชาการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 13, 14 
1.  นายทรงศิลป์  ภูกาสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2.  นายสมประสงค์ ภูเจดีย์ ผู้แทนชุมชน   กรรมการ 
3.  นายยงค์ยศ  พลตื้อ ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
4.  นายสังคม  ภูสิงห์ ผู้แทน อปท. กรรมการ 
5.  นายบุญสม  ภูน้ าเย็น ผู้แทน อปท. กรรมการ 
6.  นางกฤษนา  มีชัย ผู้แทนสถานศึกษา กรรมการ 
7.  นายละเอียด ภูดวงจิตร ผู้แทนสถานศึกษา กรรมการ 
8.  นายล าดวน  ภูผิวผา ผู้แทนสถานศึกษา กรรมการ 
9.  นางละเอียด  ภูดินดาน  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
10.  น.ส.วิไลลักษณ์  ภูคะฮาด  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
11.  น.ส.ภัทรภรณ์  อรุณศักดิ์  ผู้แทนครู กรรมการ 
12.  นางสุริตรา  พันธ์โพธิ์คา ผอ.กองฯ/หัวหน้าสถานศึกษา    กรรมการ 
13.  นางนัณว์ฐภัส  แพงสร้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
14.  นางสุดใจ  ภูดวงจิตร  ครูผู้ดูแลเด็ก เลขานุการและกรรมการ 
15.  นางเมตตา  ภูสิงห์ ครูผู้ดูแลเด็ก      ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ 

 

  



 

  

  

  

  
 



 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทัยดอนยูง หมู่ที่ 16 

 

นางวราภรณ์ ดุลดียิ่ง 
ครู อันดับ คศ.1 

รักษาการณ์หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดสว่างอุทัยดอนยูง หมู่ที่ 16 

      
รายช่ือเทียบจากภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา 

2. นางสุภาภรณ์ นามสุโพธฺ์ ครู อันดับ คศ.1 

3. นางปราณี ตนตรง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

4. นายประยูร ตนตรง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

5. นางจันจิรา ภูน้ าเย็น ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทัยดอนยูง 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทัยดอนยูง  ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 25๔๒ ซึ่งขณะนั้นได้ใช้อาคารเรียนที่ทางวัดสว่างอุทัยดอนยูงและชาวบ้าน บ้านดอน
ยูงสร้างให้ ซึ่งอยู่ในเขตบริเวณวัดสว่างอุทัยดอนยูง เป็นที่สถานที่จัดการเรียน การสอน ให้แก่เด็กอายุระหว่างแรกเกิด 
- 5 ปี มีบุคลากร จ านวน ๕ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในการจัดหา
อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด และปี พ.ศ. 255๙ ก็ได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์จ านวน 1 หลัง ที่บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๖ ซึ่งมีความปลอดภัยและมีบรรยากาศท่ีดี เหมาะ
กับจัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเด็กเล็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี้  
 



 
 
 

ข้อมูลบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทัยดอนยูง 
ล้าดับที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต้าแหน่ง 

1.  นางวราภรณ์  ดุลดียิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต เอกการศึกษาปฐมวัย (คบ.) รก.หัวหน้าศูนย์ฯ/ครู อันดับ คศ.๑ 
2.  นางสุภาภรณ์ นามสุโพธิ ์ ครุศาสตรบัณฑิต เอกการศึกษาปฐมวัย (คบ.) ครู อันดับ คศ.๑ 
3.  นางจันจิรา  ภูน้ าเย็น ครุศาสตรบัณฑิต เอกการศึกษาปฐมวัย (คบ.) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
4.  นางปราณี  ตนตรง ศาสนศาสตรบัณฑิต เอกประถมศึกษา (ศน.บ.) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
5.  นายประยูร  ตนตรง ศาสนศาสตรบัณฑิต เอกปฐมวัย (ศน.บ.) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

 
  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนจ้านวนนักเรียน ห้องเรียน และครูผู้ดูแลเด็ก  
 

ระดับชั้นที่เปิด
สอน 

จ้านวนนักเรียน 
จ้านวนห้องเรียน 

จ้านวนครู/ครูผู้ดูแลเด็ก 

เพศชาย เพศหญิง รวม ข้าราชการครู 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

๒-๓ ขวบ 5 10 15 ๑ ๑ ๑ 
๔-๕ ขวบ 12 14 26 ๑ 1 ๒ 

รวม 17 24 41 ๒ ๒ ๓ 
 
๑.๒ วิสัยทัศน์ 
 "พัฒนาการสมวัย บุคลากรเอาใจใส่ บรรยากาศสดใส ชุมชนอุ่นใจ" 
๑.๓ พันธกิจ 
  ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
  ๒. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  ๓. จัดกิจกรรมสร้างเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๔ . พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
  ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย  
  ๖. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดี  
  ๗. จัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ให้เหมาะสม น่าเรียน น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม  
 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทัยดอนยูง หมู่ที่ 16  
1.  นายจันทร์ไดย์  รัตนศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานศูนย์ 
2.  นายสุรศักดิ์  พรมโคต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3.  นางอรทัย  พิมพิลา ผู้แทน อปท. กรรมการ 
4.  นายประวิทย์  ภูแล่นกี่  ผู้แทน อปท. กรรมการ 
5.  นายไพบูลย์  ภูสมมา ผู้แทน อปท. กรรมการ 
6.  นางวริศา  แก้วศรีหาวงค์ ผู้แทน อปท. กรรมการ 
7.  นายชัยยุทธ  คงเจริญสุข ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
8.  นายอัมพล  ด้วงค าจันทร์  ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
9.  นางส าเนียง  กุลชะโมรินทร์ ผู้แทนชุมชน กรรมการ 



 
10.  นายภูมิชิต  ภูดินทราย ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
11.  นางวีระยา  ภูผานี ผู้แทนอสม. กรรมการ 
12.  นายค าไพ  ภูกิ่งหิน ผู้แทน อสม. กรรมการ 
13.  นางทองใบ  รัตนศรี ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
14.  นางปราณี  ภูเก้าแก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
15.  นางสุภาภรณ์  นามสุโพธิ์ ผู้แทนครู กรรมการ 
16.  นางสุริตรา  พันธ์โพธิ์คา ผอ.กองฯ/หัวหน้าสถานศึกษา    กรรมการ 
17.  นางนัณว์ฐภัส  แพงสร้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
18.  นางวราภรณ์  ดุลดียิ่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขานุการและกรรมการ 
19.  นางจันจิรา  ภูน้ าเย็น ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก      ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

  

 



 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมทาง หมู่ที่ 18 

    

นางนิชชานันท์ ภูคงน้้า 
ครู อันดับ คศ.1 

รักษาการณ์หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดชุมทาง หมู่ที่ 18 

 

2. นางชัญยาพร ภูชมศรี ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติพอสังเขป  
ก่อนตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมทางหมู่ที่18 เด็กยังไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กยังเป็นภาระแก่ผู้ปกครองที่

จะต้องรับเลี้ยงบุตรหลานตั้งแต่ แรกเกิด- 5 ขวบ ผู้ใหญ่บ้าน นายวินิจ  คามณีย์ เจ้าอาวาสวัดชุมทาง พระอธิการ
สมคิด คุณวโร พร้อมคณะครูนางนางนิชชานันท์ ภูคงน้ า ในขณะนั้นจึงได้ท าหนังสือถึงกรมการศาสนาอ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ 18 ขึ้นปี พ.ศ. 2543 ได้รับการอนุมัติให้
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ คณะกรรมการศูนย์ฯพร้อมทั้งครู พี่เลี้ยงร่วมกับชาวบ้าน ได้ร่วมมือกันต่อเติมกุฏิพระชั้น
ล่างอยู่ชั่วคราว ครั้งแรกมีเด็กเข้ามารับการพัฒนา จ านวน  47 คน รับเด็ก อายุ แรกเกิด -5 ขวบ ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน 
คือ นางนิชชานันท์ ภูคงน้ า และนางสร้อยทอง ภูกันดาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมทาง บ้านไทยเจริญหมู่ที่ 18 

มีหน้าที่เป็นสถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็กซ่ึงปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมทางหมู่ที่ 18 มีจ านวนเด็กที่
เข้ารับบริการจ านวน 12 คน ครู 2 คน โดยได้รับดูแลและให้การศึกษาเด็กตั้งแต่ 2 – 5 ขวบ  และกรมการศาสนาได้
ถ่ายโอนงานที่เก่ียวกับเด็ก ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 



 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

วิสัยทัศน์ ( VISION) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิสัยทัศน์( VISION) "เด็กมีความพร้อม ครูมีคุณธรรม ชุมชน
เกื้อหนุน ทุกคนภาคภูมิใจ" 
พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนาความพร้อมของเด็กทุกด้าน ตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาครูและหัวหน้าศูนย์ฯให้มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก และชุมชน  

3. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีความร่มรื่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย 
เป็นที่ยอมรับของชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมทาง หมู่ที่ 18 
1.  นายปรีชา  เครือสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2.  นายศักดา  ภูพันลา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3.  นายสมเพศ  ศรีกุตา ผู้แทน อปท. กรรมการ 
4.  นายมี  เถาวัลย์ราช  ผู้แทน อปท. กรรมการ 
5.  นายสรศักดิ์  ภูชมศรี  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
6.  นางนิยม  แก้วสาทร ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
7.  นางทองล้วน  กองการ  ผู้แทน อสม. กรรมการ 
8.  นายชัยยศ  ภูกระบิล  ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
9.  นายถนอม  ศรปัจฉิม ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
10.  นางชัญยาพร  ภูชมศรี  ผู้แทนครู กรรมการ 
11.  นางสุริตรา  พันธ์โพธิ์คา ผอ.กองฯ/หัวหน้าสถานศึกษา กรรมการ 
12.  นางนัณว์ฐภัส  แพงสร้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
13.  นางนิชชานันท์  ภูคงน้ า ครูผู้ดูแลเด็ก เลขานุการและกรรมการ 

 
ที่ตั้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมทางหมู่ที่  ตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้านไทยเจริญ หมู่ที่18 ต าบลยางตลาด  อ าเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 
 เพศชาย  5 คน  เพศหญิง   7 คน   รวม   12  คน 
 
ด้าเนินงานตามมาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ   เป็นการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านบุคลากร และการบริหารการจัดการ เช่น คุณสมบัติ และ บทบาทหน้าที่
ของบุคลากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ฯ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ท า
ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นต้น 
  2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน อาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
   2.1  ด้านอาคารสถานที่   
   2.2 ด้านสิ่งแวดล้อม  
   2.3 ด้านความปลอดภัย  



 
  3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถิ่น  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  ได้แก่ คุณลักษณะของเด็กที่พึง ประสงค์ 12 
ประการ  คุณลักษณะตามวัย คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตลอดจนการ
จัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม ประจ าวันส าหรับเด็ก  เป็นต้น 
  4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน  เป็นการก าหนดมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากชุมชน เช่น การ ประชุมชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชน์ และความจ าเป็นของการ ด าเนินงาน  
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์   การจัดให้มีกองทุนส่งเสริมและ สนับสนุนการด าเนินงาน  ตลอดจนการติดตาม และ
ประเมินผล  ร่วมถึงการน าเข้า การมีส่วนร่วมจากชุมชน หรือประชาคมในท้องถิ่น 
 

    

  

  

  



 

 
 
 

 
 



 


