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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  จึงส่งผลมายังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 ขึ้น  
ได้ นิยาม แผนพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้อง
น ามาด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ไปจัดท างบประมาณ 
เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ และผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป้าหมายสูงสุด คือ 
การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุดในการ
พัฒนา คือ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ 
 ดังนั้น แผนพัฒนาสามปี จึงควรมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

และมีลักษณะเฉพาะตัว ที่จะต้องด าเนินการให้เกิดผล 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
 
 
 
 



2 

 

แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558 - 2560) ตำมนโยบำยของกระทรวงมหำดไทย 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)  
ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

2. การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ 
ทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) โดยน าโครงการที่ก าหนดไว้และจะด าเนินการ
ในปี 2558 - 2559 มาใช้หรืออาจพิจารณาทบทวนปรับปรุง โดยการก าหนดรายละเอียด เป้าหมาย 
หรือจัดล าดับความส าคัญของโครงการใหม่ และเพ่ิมเติมโครงการส าหรับปี 2560  

3. ให้น าข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) และ 
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานสถิติจังหวัด ฯลฯ มาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

4. ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และในกรณีที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าผังเมือง หรือผังต าบลแล้ว ให้ใช้ผังเมืองหรือผังต าบลเป็นข้อมูล
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีด้วย 

5. ให้มีการสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่จะใช้เป็น 
กลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการให้ค าแนะน าในการจัดท า ให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการและสนับสนุนข้อมูล  เพ่ือการจัดท าแผนชุมชน และพิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม ที่เกินขีด
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของชุมชนจากแผนชุมชนมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปี 

6. ให้ค านึงถึงหลักการบูรณาการโครงการและกิจกรรมระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด้วยกัน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น โครงการที่มี
วัตถุประสงค์ร่วมกันและสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ หรือ โครงการลักษณะ/
ประเภทเดียวกัน ที่มีสถานที่ตั้งของโครงการอยู่ในเขตติดต่อกัน หากสามารถจัดท าโครงการพร้อมกัน 
ซึ่งสามารถประสานและบูรณาการโครงการ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน ประหยัดงบประมาณ และท าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น  

7. แผนพัฒนาสามปี จะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนา  
ดังนั้น ในการจัดท าโครงการให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยค านึงถึงรายรับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ใกล้เคียงความจริง และในการจัดท าโครงการให้มีการจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน
ของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และมีความจ าเป็น
เร่งด่วนมากต้องน าไปปฏิบัติก่อน โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยเป็นสามประเภท 
คือ โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ ตามที่มีระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ และโครงการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

8. ให้ใช้หลักการม่ีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยให้น า 
โครงการและกิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน จากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีด้วย ทั้งนี้ เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ การบูรณาการ
การจัดท าแผนพัฒนา เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
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ปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการท างานร่วมกันของ
ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในพ้ืนที่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งการเสนอโครงการ/กิจกรรม จากการจัดเวทีประชาคม
ท้องถิน่ อาจด าเนินการได้ดังนี้ 

8.1 หากมีการเสนอโครงการและกิจกรรม ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ในการจัดเวที
ประชาคมท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีด้วย 

8.2 หากมีการเสนอข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหรือปัญหาความต้องการ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลหรือปัญหาความต้องการดังกล่าวไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม ให้ตรงกับข้อมูล
หรือปัญหาความต้องการของประชาคม หรืออาจเสนอให้เวทีประชาคมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ 

8.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ถือเป็นกระบวนการส าคัญที่จะต้องด าเนินการ และ
ต้องมีประชาคมเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดให้มีการ
ประชุมเพ่ือทบทวนกรอบนโยบาย และทิศทาง/แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดตามก าหนด 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

 1.  เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน 
 2.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และการจัดท างบประมาณ ประจ าปี 
 3.  เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาสาม
ปี ว่าสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่ 
 4.  เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจ าปี และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 
 5.  เพ่ือให้คนในชุมชนหรือหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 
1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 22  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 3.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
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1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

 ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี มีอยู่หลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งการบรรลุจุดมุ่งหมาย(Attention of Objectives) มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน  
เพราะการวางแผนทุกครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้  ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มีความ
ชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและ
เกิดผลดี 
 2. เกิดความประหยัด(Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา
เพ่ือคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ  เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี 
กิจกรรมที่ด าเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ท า  ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความประหยัด 
 3. ลดความไม่แน่นอน(Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นการลด
ความไม่แน่นอนในอนาคตลง  เนื่องจากการใช้จ่าย และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม  การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้
เกิดความแน่นอนในการใช้งบประมาณ  เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม(Basic of Control) การด าเนินกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้อง
ด าเนินการคู่กันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  การควบคุมจะท าให้การใช้งบประมาณและการด าเนิน
โครงการสัมพันธ์กัน 
 5. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี(Better Coordination) การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ช่วย
ให้สร้างความม่ันใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ  ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อนาคต ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ 
ในองค์การบริหารส่วนต าบล และในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้ง เป็นการหลีกเลี่ยง
ปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย 
 6. แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความ
เชื่อมโยง ระหว่างแนวทางการด าเนินกิจการต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกัน 
 7. เพ่ือให้สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของ
ท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ด้านการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างถูกต้อง 
 8. สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินการในอนาคต  โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืน
ในการพัฒนา 
 9. สามารถน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย    
ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 10. ท าให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีความต่อเนื่อง  ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว
(สามารถยืดหยุ่นได้) มีเอกภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตาม
ประเมินผล 
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 11. ส่งเสริมภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล และท าให้บุคคลทั้งในและนอกเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

************************** 



ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
 
2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ทุ่งลูกนกในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
 
       การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  มีการคมนาคมขนส่งที่เป็นเส้นทางขนส่งที่ส าคัญ
สามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกเนื่องจากมีพ้ืนที่ติดต่อ 3 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ถือเป็นเส้นทางหลักในการติดต่อ
ค้าขายขนส่งพืชผลทางการเกษตร  การขนส่งสินค้าสะดวก 

2. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถขยายการ
ให้บริการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคตได้ 

3. มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตรับผิดชอบ 12 แห่ง สามารถสร้างงานและรายได้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นได้จ านวนหนึ่ง 

4. มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถ
รองรับด้านการศึกษาได้ 

5. ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพหลัก ทางด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ โดยเฉพาะ   
โคนม ถือว่ามีผู้ประกอบการมากที่สุดในอ าเภอก าแพงแสน 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก เป็น อบต.ขนาดกลางที่มีความพร้อมทางด้านการ
บริการและขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งกลิ่นเหม็นรบกวนสร้างความเดือนร้อนแก่
ประชาชน 

2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมี
ส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองการปกครองมีน้อย  ท าให้การแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาท้องถิ่นไม่ตรงตามความต้องการเท่าที่ควร 

3. อ านาจตามภารกิจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีมาก บุคลากรและ
งบประมาณมีจ ากัด ท าให้การบริหารงานไม่คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

4. วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนส่วนมากเป็นสังคมเกษตรกรรม ความ
กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจมี
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น้อยมาก ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร 

 
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) 

1. จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ ท าให้พ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือรองรับการขยายตัวของกรุ งเทพฯ 
ส่งผลให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางภาคตะวันตก 

2. มีระบบโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงไปยังอ าเภอและจังหวัด
ใกล้เคียงได้หลายแห่ง 

3. การยกระดับคุณภาพสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือรองรับนโยบาย
การเป็นครัวโลก 

4. การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 
5. พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท าการเกษตรทั้งการท านา ท าสวน ท าไร่ ปศุ

สัตว์ การประมงและมีระบบชลประทานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats = T) 

1. การติดต่อประสานงานระหว่างจังหวัด อ าเภอ และอบต. ไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากผ่าน
ขั้นตอนหลายระดับ ท าให้การประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ล่าช้า 

2. การส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐไม่สามารถกระตุ้นการลงทุนในพ้ืนที่ได้เท่าท่ีควร 
3. ประสบภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง ท าให้การท าการเกษตรไม่ได้ผลผลิตตาม

ต้องการ 
4. สภาวการณ์เศรษฐกิจและการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5. พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก ท าให้การพัฒนาด้านต่างๆ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้ครอบคลุมและทั่วถึง 
6. ระเบียบกฎหมายบางฉบับ  ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าท าให้ไม่เกิดความคล่องตัว และ

ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์อย่างต่อเนื่อง 
 

 
************************** 
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2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 ในปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
ต่างๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนและตามศักยภาพทางด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
 
       เชิงปริมาณ 

โครงการ/กจิกรรม
ตามแผนพัฒนา
สามปี (เฉพาะปี 

2557) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

โครงการ/กจิกรรม
ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

2557 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของการ
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

2 100,000 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

1 80,000 50 80 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

17 12,891,400 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

14 12,823,400 82.35 99.47 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่ง
น้ า 

51 43,879,500 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่ง
น้ า 

26 12,416,960 50.98 28.30 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14 8,220,000 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13 10,390,420 92.86 126.40 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

16 4,692,000 5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

12 2,115,000 75 45.08 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 480,000 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 480,000 71.43 100 

รวม 107 70,262,900  71 55,983,590 66.36 79.68 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

       เชิงคุณภาพ 

 จากข้อมูลผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมา สามารถน ามาวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพได้  ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้ด าเนินการในส่วนของการส่งเสริม สนับสนุนใน
การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ หากแต่ยังไม่ครอบคลุมกับทุกกลุ่ม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้ด าเนินโครงการในการแก้ไขปัญหา เช่น การ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา การแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งสามารถแก้ไข
ปัญหาไดใ้นระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุม 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
      จากโครงการที่ได้ด าเนินการนั้น เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และประชาชนมี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัดจึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบทั้งหมดทุก
โครงการ และได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านแหล่งน้ า ให้แก่ประชาชนแต่ยังไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาด้านการศึกษาต่างๆ 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้ด าเนินการตามโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องและ
สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่างๆ ได้ 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      จากแผนงานดังกล่าว พบว่า การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในแผนนี้ ยังคงมีอยู่น้อย  
เนื่องจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับจิตส านึกของประชาชนทุกคน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่
กับเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการพัฒนา เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย จ าเป็นต้องมีการก าจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งจุด
นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้ด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยไว้แล้ว และพร้อมที่
จะด าเนินการจัดเก็บต่อไป 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
3.1  แนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

       วิสัยทัศน์การพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ดังนี้ 
“เศรษฐกิจยั่งยืน  ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  ก้าวน าการศึกษา พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  ร่วมแรงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม” 
 

       ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 6 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

        แนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 

 ในส่วนของแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
2. สนับสนุนส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3. ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
4. ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว 
5. ส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนบานและแหล่งน้ า 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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2. พัฒนาแหล่น้ า คูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือประโยชน์ทางด้าน
การอุปโภค-บริโภค การเกษตร และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมระบบการศึกษา 
2. ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์

แหล่งวัฒนธรรมและโบราณสถาน 
3. เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
4. เสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬา และนันทนาการ 
5. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

งานรัฐพิธี 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย 
5. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ให้บริการประชาชน 
 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สวยงาม 
2. จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 
3. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 
 นโยบายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

 1.  สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมของจังหวัดมีความปลอดภัยและผ่าน
การรับรองมาตรฐานสากล 
 2.  สามารถขยายตลาดและมูลค่าให้เพิ่มข้ึน 
 3.  การสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย 
 4.  เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชมุชนอันดับต้นของประเทศ 
 5.  ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
 6.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา 
 8.  ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทุกมิติ 
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 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

 1.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  1.1 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ โดย
การบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก และสถานศึกษาในเขตต าบล 
  1.2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชนต าบลทุ่งลูกนก และข้างเคียง 
  1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่
นอกเหนือจากการเรียนรู้ในต ารา 
  1.4 อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  1.5 สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  1.6 สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
 

  2.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  2.1 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ให้แก่เกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของตนเองและกลุ่ม 
  2.2 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
  2.4 สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
  2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

 3.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  3.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการในต าบล 
  3.2 สนับสนุนและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามที่กฎหมายก าหนด 
  3.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  3.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพันในระดับครอบครัว 
  3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีความพร้อมอยู่เสมอ 
  3.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.7 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
  3.8 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  3.9 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
  3.10 สนับสนุนและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.11 สนับสนุนและส่งเสริมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
 

  4.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
  4.1 พัฒนาถนนสายหลักภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน 
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  4.2 พัฒนาและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณในชุมชน/หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมและเพียงพอ 
  4.3 พัฒนาและปรับปรุงกิจการประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม 
  4.4 พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือประโยชน์
ทางด้านการเกษตร 
 

 5.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
  5.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  5.2 พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.3 พัฒนาและปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก เป็นศูนย์ข้อมูลและ
ศูนย์ประสานระหว่างส่วนราชการทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
  5.4 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร
ของท้องถิ่น 
  5.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณให้ครอบคลุม 
  5.6 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือเสริมสร้างระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 
 

 6.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชน/หมู่บ้าน 
  6.2 พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน 
  6.3 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดการน้ าเสียของชุมชน 
  6.4 พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า คูคลอง 

 
 

 ************************** 
 



ผ.01

ตวัชี้วดั

2558 2559 2560 (KPI)
1 โครงการจดัซ้ือรถยนต์

ส่วนกลาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานใหท้นัต่อการ
ติดต่อราชการ

1  คัน 700,000  -  - 1 คัน การติดต่อประสานงาน
สะดวก รวดเร็ว ทนัต่อ
เวลาที่ก าหนด

กองชา่ง

3.2  บญัชโีครงการพัฒนา และบญัชปีระสานโครงการพัฒนา

องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งลกูนก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560) เพ่ิมเตมิ ฉบบัที่ 1

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วตัถุประสงค์

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชวีติประชาชนอยา่งยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 5  การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการที่ดี
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการบริหารจดัการที่ดี

5.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการที่ดใีนองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับเปา้หมายที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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43   
 

 

 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

ล าดับ 
ที่ โครงการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที ่
ขอประสาน 2559 2560 2561 รวม 

1 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต  
หมู่ที่ 2 (สายบา้นนายแดง  สมลา – บ้านนาย
จ าเนียรเชื่อมหมู่ที่ 5 ต าบลรางพกิุล  กว้าง 6 เมตร  
ยาว   800  เมตร 

 
 

3,120,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3,120,000 

 
 

อบจ.นครปฐม 

2 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต  
หมู่ที่ 4  (เลียบคลองชลประทาน – เช่ือม รั้ว ร.ร.
การบินฯ หมู ่7  ต าบลกระตีบ)   กว้าง   6   เมตร   
ยาว   2,000   เมตร 

 
 
- 

 
 

 -  

 
 

7,800,000 

 
 

7,800,000 

 
 

อบจ.นครปฐม 

3 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต  
หมู่ที่ 17 (เลียบคลองชลประทาน  ม.17  – ม. 3  
ต าบลหนองกระทุ่ม)  กว้าง   6   เมตร   ยาว  
1,500  เมตร 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5,850,000 

 
 

5,850,000 

 
 

อบจ.นครปฐม 

4 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต  
หมู่ที่ 18  เช่ือมต่อต าบลหนองกระทุ่ม)  กว้าง  6  
เมตร  ยาว  800   เมตร 

 
 

3,120,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3,120,000 

 
 

อบจ.นครปฐม 
5 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต  
หมู่ที่ 21 (สายบา้นดอนซาก – บ้านโพระดาบ – 
หมู่ที่ 5  ต าบลรางพิกุล)   กว้าง  6  เมตร  ยาว  
1,200   เมตร 

 
 

3,120,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3,120,000 

 
 

อบจ.นครปฐม 

6 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต  
หมู่ที่ 22 (จากแยกทางหลวง 346 – ม.3 ต าบล
หนองกระทุ่ม)  กวา้ง   6   เมตร   ยาว   500   
เมตร 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5,850,000 

 
 

5,850,000 

 
 

อบจ.นครปฐม 

7 
 
 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 
6  (ข้ามคลองท่าสาร – บางปลา  -  ม. 8  ต าบล
หนองกระทุ่ม)  กวา้ง   9   เมตร   ยาว   50   
เมตร 

- 

 
 
- 

 
 

5,000,000 

 
 

5,000,000 

 
 

อบจ.นครปฐม 

รวมทั้งสิ้นจ านวน   7  โครงการ 9,360,000 - 24,500,000 33,860,000  

 
 
 

  

ผ . 02 



ผ 03

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร  งบประมำณ(บำท)

1.1  แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 1 700,000        -  -  -  - 1 700,000          

1 700,000        - -                - -                 1 700,000          

                  

ยทุธศำสตร์

รวมทั้งสิ้น

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 1

1)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ

รวม 3 ปี
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ส่วนที่ 4 
           การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

4.1  การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้อง และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่   และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

      
       การติดตาม  (Monitoring)  

 การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใด
แล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant  Chart  ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใดตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผล      
การด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว  
    
       การประเมินผล ( Evaluation )  

 การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria )  และ 
ตัวชี้วัด (indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพือ่ให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ  ใน  2  ระดับ  คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  
และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่นหรือจุดด้อย ของงาน/โครงการ  
อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขงาน/โครงการนั้น   เพื่อการด าเนินการต่อไปหรือยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้น  
 วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ    
โดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /
โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่  และผลการด าเนิน/โครงการ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตาม
แผนงาน /โครงการ ในขณะที่ท าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ
เสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาแผนสามปี ดังนี้ 

       1.1  การก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1)  ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2)  ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของ

หน่วยงาน  
(3)  ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 

(Monitoring) 
(4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5)  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6)  ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผล

ประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม  

(7)  การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนสามปี  
ก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้า
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
      1.2  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามปี  อาจก าหนดแนวทาง  ดังนี้       

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

 ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุด
โครงการฯ 
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 ขั้นตอนที่ 4   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
 ขั้นตอนที่ 5   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี  
และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 

4.2  องค์กรที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ทุ่งลูกนก ได้ก าหนดแนวทางและ
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้ 

 1.  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
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 2.  ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการที่ตั้งไว้เป็นราย
ไตรมาสก าหนดไว้  4  ไตรมาส  ในรอบปี  คือ 
  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม) 
  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม) 
  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน) 
  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 3.  น าผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่ด าเนินการ  น าสรุปโครงการที่ด าเนินการ
จริงจากโครงการที่ตั้งไว้ในแผนว่ามีการด าเนินการจริงก่ีโครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร 
 4.  ให้มีการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
 5.  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 6.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
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