
สวนท่ี 1 

บทนํา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะท่ีเปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีมีความสําคัญ
และใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยประชาชนสามารถเลือกผูแทนเขามาบริหารงานเพื่อพัฒนาทองถ่ินของตน
ใหเจริญกาวหนา ซึ่งในปจจุบัน การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ไดเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในกิจกรรม รวมมือรวมใจในการแกไขปญหา และพัฒนาทองถ่ินใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  การพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศไทยสวนรวมการ
พัฒนาดังกลาวข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญหลายประการ ท้ังในดานการเมือง การบริหาร  และปจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่งท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป สามารถกําหนดและควบคุมแนวทางการพัฒนา คือ การวางแผนพัฒนาซึง่มี
ทิศทางท่ีแนนอน เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูบริหารในการกําหนดส่ิงท่ีจะดําเนินการลวงหนา มีความถูกตอง
เหมาะสม ประหยัดเวลา งบประมาณและทําใหการบริหารงาน มีความสะดวก คลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
1.ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

  แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนาจะมีโครงการ  กิจกรรมไดมากกวาหนึ่ง
โครงการ  กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยนื  และวิสัยทัศนใน
ท่ีสุด 
  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีมีความสัมพันธกับการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปกลาวคือ องคกรปกครองสวนทองทองถ่ินใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปโดนนํารายละเอียดโครงการพัฒนาจากแผนสามปในปท่ีจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไป
จัดทํางบประมาณเพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมี
สวนรวมของประชาชน 
  แผนพัฒนาสามป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  วา “แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค
กนปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด 
แผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา
ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางโดยรวมของทองถ่ิน  เพื่อใหบรรลุ 
ตามความตองการของทองถ่ิน 

1. เพื่อสรางสรรคองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวใหเปนตําบลท่ีนาอยู 
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษา  การบริการสังคม 
    ประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  และทักษะในการประกอบอาชีพ 
3. เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 
4. เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงิน  การคลังขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ใหมีความมั่นคง     
    ครอบคลุมการพัฒนาคน  พัฒนาเมือง  พัฒนาการบริหาร 
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3.ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  แบงเปน  7  ข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1     การเตรียมการจัดทําแผน 
 ข้ันตอนท่ี 2     การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 ข้ันตอนท่ี 3     การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ข้ันตอนท่ี 4     การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
 ข้ันตอนท่ี 5     จัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนา 
 ข้ันตอนท่ี 6     จัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 ข้ันตอนท่ี 7     การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 

4.ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและ
สงผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด
ประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร   โดยท่ัวไปประกอบดวย 

 เงิน   หมายถึง  เงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง  และแหลงงบประมาณ

ภายนอกรวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 

 คน   หมายถึง  ผูบริหารทองถ่ิน  พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ  ซึ่งมีความ

แตกตาง  หลากหลายท้ังดานความรู  ทักษะ  และทัศนคติ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองนํา

ศักยภาพของกําลังพลเหลานั้นมาใช  รวมท้ังตองมีการพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการพฒันาทองถ่ิน 

 วัสดุอุปกรณ  หมายถึง เครื่องมือ  รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถนํามาใชในการบริหาร

จัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับ

ความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน  และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 

การบริหารจัดการ  หมายถึง  การขับเคล่ือนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน  การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีตองศึกษาและ

นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง     

                         



 

สวนท่ี 2                       

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.   สภาพท่ัวไป 

  1.1 ลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขต 

  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  เปนหนวยบริหารราชการซึ่งจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบล
เม่ือวันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2539  มีพื้นท่ีและอาณาเขตและความรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีตําบลแหลมบัว  มีจํานวน
หมูบาน  8  หมูบาน  ระยะทางหางจากท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี  ประมาณ  8 กิโลเมตร  ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลแหลมบัว  ต้ังอยูหมูท่ี 2 ติดตอกับตําบลใกลเคียงดังนี้คือ 
 

  ทิศเหนือ ติดตอตําบลศรีมหาโพธิ์   อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
    ติดตอตําบลดอนรวก  ตําบลบานหลวง  อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
  ทิศใต  ติดตอตําบลศรีษะทอง  ตําบลวัดแค   อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
  ทิศตะวันออก ติดตอตําบลศรีมหาโพธิ์   ตําบลสัมปทวน  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
  ทิศตะวันตก ติดตอตําบลสามควายเผือก ตําบลทุงนอย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
    ติดตอตําบลดอนรวก  อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  

 1.2 เนื้อท่ี 

  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  มีเนื้อท่ีประมาณ  13.09  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   
8,183  ไร   
  1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ   อากาศรอนช้ืน  มีลําคลองธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผานสงน้ํา
เขาพื้นท่ีการเกษตรเพียงพอตลอดท้ังป  พื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตรและเล้ียงสัตว  
          1.4 จํานวนหมูบาน   

   มี 8 หมูบาน ไดแก 
   - หมูท่ี 1 บานทุงแหลมบัว 
  - หมูท่ี 2 บานทุงแหลมบัว 
  - หมูท่ี 3 บานทองไทร 
  - หมูท่ี 4 บานลาดสะแก 
  - หมูท่ี 5 บานโคกเขมา 
  - หมูท่ี 6 บานคอกชาง 

  - หมูท่ี 7 บานหวยกรด 

  - หมูท่ี 8 บานทุงนอย 
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1.5 ประชากร 

   ประชากรท้ังส้ิน     7,078    คน             แยกเปนชาย  3,291     คน 
                  แยกเปนหญิง  3,308     คน 
                 จํานวนครัวเรือน  1,923    ครัวเรือน 
 ประชากรสามารถแยกเปนรายหมูบานไดดังนี้  

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนประชากร (คน) จํานวน

ครัวเรือน 

ช่ือผูนําชุมชน 

ชาย หญิง รวม 

1 บานทุงแหลมบัว 328 365 703 191 นายธนกฤต     ปนตบแตง 

2 บานทุงแหลมบัว 457 404 951 262 นายสินชัย        ชิวปรีชา 

3 บานทองไทร 204 353 637 202 นายสมบัติ        แยมกล่ิน 

4 บานลาดสะแก 268 291 559 162 นายธวัชชัย       เนียมพูนทอง 

5 บานโคกเขมา 378 103 781 208 นายแสวง         อยูญาติมาก 

6 บานคอกชาง 571 616 1,186 312 กํานันมงคล       เข็มทอง 

7 บานหวยกรด 439 491 930 246 นายภานุ         ดอกไมศรีจันทร 

8 บานทุงนอย 646 685 1,331 340 นายสิทธิโชค    หวยกรดวัฒนา 

รวม 3,291 3,308 7,078 1,923   

   ขอมูล : สํานักทะเบียนอําเภอนครชัยศรี   (ณ  วันท่ี   20   เดือน   พฤษภาคม   2556) 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

  2.1 อาชีพ   

  ทํานา 

  เล้ียงสัตว 

  ทําไร/ทําสวน 

  คาขาย 

  รับราชการ 

  รับจาง 
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 2.2 หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

   ปมน้ํามัน (ปมหลอด,ตูหยอดเหรียญ) 23 แหง 

 โรงงานอุตสาหกรรม        8 แหง 

 - โรงงานกระทะ   หมูท่ี 2 
 - โรงงานฉีดเม็ดพลาสติก  หมูท่ี 2 

- โรงงานเสนพลาสติก  หมูท่ี 2 
 - โรงงานปุย   หมูท่ี 2 
 - โรงงานผลิตหินเทียม  หมูท่ี 3 
 - โรงงานบดยาง   หมูท่ี 3 
 - โรงงานเฟอรนิเจอร  หมูท่ี 4 
 - โรงงานหลอทอ   หมูท่ี 7   

3. สภาพทางสังคม 

  3.1 การศึกษา 
  1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4 แหง  ไดแก 

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  (บานทองไทร)    หมูท่ี  3 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  (บานโคกเขมา)  หมูท่ี  6 
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  (บานหวยกรด) หมูท่ี  7 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  (บานทุงนอย) หมูท่ี  8 
 

  2. โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  4  แหง   ไดแก 
   - โรงเรียนวัดทองไทร หมูท่ี  3 
   - โรงเรียนวัดโคกเขมา หมูท่ี  6 
   - โรงเรียนบานหวยกรด หมูท่ี  7 
   - โรงเรียนวัดทุงนอย หมูท่ี  8 

3. โรงเรียนขยายโอกาส  จํานวน  1  แหง 
     - โรงเรียนแหลมบัววิทยา   หมูท่ี  6 

4. ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  มีจํานวน  8  แหง  
 หมูท่ี 1  ศาลาท่ีอานหนังสือพิมพ 
 หมูท่ี 2  รานคาสามแยก 
 หมูท่ี 3  บาน อบต.ธวัช 
 หมูท่ี 4  ศาลาหนาบาน อบต.อรนภา 
 หมูท่ี 5  บาน ผช.คนึง 
 หมูท่ี 6   ศาลาศาลพอปูดาน 
 หมูท่ี 7  รานคานายศักด์ิชัย 

 หมูท่ี 8  ท่ีทําการ ผญ.บาน  
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3.2 สถาบันและองคกรศาสนา  

    วัด   จํานวน  3   แหง   และสํานักสงฆ  จํานวน  1  แหง  ไดแก    

     -  วัดทองไทร               หมูท่ี  3 

       -  วัดโคกเขมา             หมูท่ี  5 

       -  วัดทุงนอย              หมูท่ี  8 

       -  สํานักปฏิบัติธรรมศรีวิไลญาณมุนี  หมูท่ี  5 

3.3 ประเพณี/วัฒนธรรม 

 - งานประเพณีสงกรานต 

 - แหเทียนเขาพรรษา 

 - งานประเพณีลอยกระทง 

 - ประเพณีตําขนมจีน 

 - ประเพณีเผาขาวหลาม  

 - ประเพณีขาวเหนียวแป 

 - ประเพณีกวนกาลาแม 

 - ประเพณีกวนกระยาสราท 

3.4  สาธารณสุข 

   สถานพยาบาลประจําตําบล  จํานวน 2  แหง  ไดแก   

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทองไทร  ต้ังอยูหมูท่ี  3   

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหลมบัว     ต้ังอยูหมูท่ี  8   

อัตราการใชสวมราดน้ํา 100% 

3.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ท่ีทําการตํารวจชุมชน   จํานวน  1  แหง  ต้ังอยูหมูท่ี 8   

 4. การบริการพื้นฐาน 

 4.1 การคมนาคม 

  การคมนาคมติดตอระหวางหมูบานและชุมชนใกลเคียง  สามารถติดตอไดโดยรถประจําทางสายลํา

พญาผานวัดทุงนอยไปโคกเขมาเขาอําเภอเมืองนครปฐม  การสัญจรผานโดยทางรถยนตสวนตัว  รถจักรยานยนต  มี

ท้ังถนนลูกรัง  ถนนลาดยาง  และถนนคอนกรีต 

  เสนทางคมนาคมภายในตําบล  

      1.  ถนนลาดยาง  23 สาย 

    2.  ถนนลูกรัง/หินคลุก 19 สาย 

    3.  ถนนคอนกรีต    9 สาย 
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 4.2 การโทรคมนาคม 

      - โทรศัพทสาธารณะ     6 ตู     

               - โทรศัพทบาน  มีประมาณรอยละ   50  % 

 4.3 การไฟฟา 

      มีไฟฟาใชท้ังหมด  8  หมูบาน 

 4.4 แหลงน้ําธรรมชาติ 

       ลําคลองธรรมชาติ  ดังนี้ 

   หมูท่ี 1  ไดแก  1. คลองทองไทร- ไผนกแขวก 
     2. คลองทุงแหลมบัว 
     3. คลองขวาง 
     4. คลองผักบุง 
     5. คลองทุงนอย – สัมปทวน 
     หมูท่ี 2  ไดแก  1. คลองทองไทร 
     2. คลองทุงแหลมบัว 
     3. คลองทุงนอย – สัมปทวน 
     4. คลองคอกชาง – ทองไทร 
     หมูท่ี 3  ไดแก  1. คลองทองไทร 
     2. คลองทองไทร – ศรีษะทอง 
     3. คลองลาดสะแก - ทองไทร 
      หมูท่ี 4  ไดแก 1. คลองบางพระ 
     2. คลองลาดสะแก 
     3. คลองชลประทาน 
     4. คลองเลียบบอทราย 
      หมูท่ี 5  ไดแก 1. คลองบางพระ 
     2. คลองทุงโคกเขมา 
     3. คลองเลียบถนนโคกเขมา – ลําทาโพธิ์ 
      หมูท่ี 6  ไดแก 1. คลองทาเรือ - บางพระ 
     2. คลองชลประทาน 
     3. คลองทุงโคกเขมา – บางพระ 
     4. คลองตาปล่ัง 

     5. คลองบานนายเปด 

     6. คลองบานผญ.หวล 
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      หมูท่ี 7  ไดแก 1. คลองรางงูเหลือม 

     2. คลองชลประทาน 

     3. คลองหวยกรด 

     4. คลองดาบเสวก 

     5. คลอง ผญ.เสงี่ยม 

     6. คลองครูปทุม 

     7. คลองบานนายสมคิด 

     8. คลองบานยายเอ็ง 

      หมูท่ี 8  ไดแก 1. คลองบางพระ 

     2. คลองทุงนอย - สัมปทวน 

     3. คลองชลประทาน 

     4. คลองฟารม วัวปนเพชร 

     5. คลองยายฟอน 

     6. คลองบานครูอําพล 

 4.5 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

      หอถังประปา  จํานวน   35    แหง    ไดแก 

   . หมูท่ี 1  จํานวน  4   แหง 

    . หมูท่ี 2  จํานวน  4   แหง 

   . หมูท่ี 3  จํานวน  5   แหง 

   . หมูท่ี 4  จํานวน  2   แหง 

   . หมูท่ี 5  จํานวน  4   แหง 

   . หมูท่ี 6  จํานวน  6   แหง 

   . หมูท่ี 7  จํานวน  4   แหง 

   . หมูท่ี 8  จํานวน  6   แหง 

5. ขอมูลอื่น ๆ 

  5.1 สภาพน้ําเสีย 

  - คลองทองไทร – สามควายเผือก  น้ําเนาเสียจากการระบายน้ําจากเขตอําเภอเมืองนครปฐม 

  - จากเกษตรกร  (การเล้ียงสุกร) 

 5.2 สภาพกลิ่น 

  กล่ินเหม็นจากบอน้ําท้ิง (สาเหลา)  กล่ินเหม็นจากฟารมไก 
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5.3 สภาพขยะ 

  ตําบลแหลมบัว  ราษฎรสวนใหญจะทําการกําจัดขยะโดยการท้ิงลงถังขยะท่ีทาง อบต.ใหบริการต้ัง

เปนจุดตามบานและเก็บไปท้ิงยังท่ีท้ิงขยะ 

 5.4 กลุมกิจกรรมทางสังคม 
  ตําบลแหลมบัวไดจัดต้ังกลุมอาชีพตางๆ ข้ึน ซึ่งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวดังนี้คือ 

1. กลุมสตรีอาสาพัฒนาตําบลแหลมบัว  จํานวน  1  กลุม 
2. กลุมสภาเด็ก     จํานวน  1  กลุม 
3. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต   จํานวน  2  กลุม  (หมูท่ี 1 , 2) 
4. กลุมอาชีพจักสานไมไผทํากรงนก  จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 8) 
5. กลุมอาชีพเล้ียงปลากัดจีน  ปลาสี  จํานวน  3  กลุม  (หมูท่ี 1,2,3) 
6. กลุมสงเสริมและผลิตภัณฑขาวชุมชน  จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 8) 
7. กลุมสงเสริมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 6) 
8. กลุมผลิตภัณฑจากกะลามะพราว  จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 1) 
9. กลุมผลิตภัณฑธูปหอม    จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 7) 
10. กลุมอาชีพสตรีทําพวงหรีดจัดดอกไมงานศพ จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 8) 
11. กลุมทําปุยชีวภาพ    จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 2,6) 
12. กลุมผลิตดอกไมใยบัว   จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี8) 
13. กลุมผูสูงอายุ    จํานวน  1  กลุม   
14.กลุมวิสาหกิจชุมชน(กลวยหอม)  จํานวน  1  กลุม     

6. ศักยภาพในตําบล 
 ก. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

  (1) จํานวนบุคลากร 

   จํานวนเจาหนาท่ีใน อบต.  31  คน 

   สํานักงานปลัด อบต.  18  คน 

   สวนการคลัง     4  คน 

   สวนโยธา     9  คน     

  (2) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
   ประถมศึกษา     4    คน 

   มัธยมศึกษา      6   คน 

   ปวช/ปวส      4   คน 

   ปริญญาตร ี    14   คน 

   ปริญญาโท      3  คน 

  (3) สมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

   จํานวน  16  คน 
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  (4) รายไดขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

รายการ 
พ.ศ.2553 

รับจริง-จายจริง 

พ.ศ.2554 

รับจริง-จายจริง 

พ.ศ.2555 

รับจริง-จายจริง 

พ.ศ.2556 

ประมาณการ 

รายรับ 24,401,278.49 24,675,151.24 25,485,747.03 25,307,000 

รายจาย 18,006,329.88 18,865,001.80 20,533,898.78 25,307,000 

                   งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 

รายการ 
พ.ศ.2553 

รับจริง-จายจริง 

พ.ศ.2554 

รับจริง-จายจริง 

พ.ศ.2555 

รับจริง-จายจริง 

พ.ศ.2556 

ประมาณการ 

รายรับ 7,392,182 7,221,756 7,544,169 7,500,000 

รายจาย 7,392,182 7,221,796 7,544,169 7,500,000 

                                                                          ขอมูลจากสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 

  (1) การรวบกลุมของประชาชน 
1. กลุมสตรีอาสาพัฒนาตําบลแหลมบัว  จํานวน  1  กลุม 
2. กลุมสภาเด็ก     จํานวน  1  กลุม 
3. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต   จํานวน  2  กลุม  (หมูท่ี 1 , 2) 
4. กลุมอาชีพจักสานไมไผทํากรงนก  จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 8) 
5. กลุมอาชีพเล้ียงปลากัดจีน  ปลาสี  จํานวน  3  กลุม  (หมูท่ี 1,2,3) 
6. กลุมสงเสริมและผลิตภัณฑขาวชุมชน  จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 8) 
7. กลุมสงเสริมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 6) 
8. กลุมผลิตภัณฑจากกะลามะพราว  จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 1) 
9. กลุมผลิตภัณฑธูปหอม    จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 7) 
10. กลุมอาชีพสตรีทําพวงหรีดจัดดอกไมงานศพ จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 8) 
11. กลุมทําปุยชีวภาพ    จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี 2,6) 
12. กลุมผลิตดอกไมใยบัว   จํานวน  1  กลุม  (หมูท่ี8) 
13. กลุมผูสูงอายุ    จํานวน  1  กลุม   

14.กลุมวิสาหกิจชุมชน(กลวยหอม)  จํานวน  1  กลุม     

  (2) จุดเดนของพื้นท่ี  
    มีแหลงน้ําท่ีอุดมสมบูรณตลอดท้ังป  คุณภาพดินมีความอุดสมบูรณปานกลาง  เปนท่ีราบ
ลุมเหมาะแกการทําการเกษตร  เพาะปลูก  และเล้ียงสัตว 
 



สวนท่ี  3 
 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
  

สรุปสถานการณการพัฒนา 
การพัฒนาตามนโยบายของทองถ่ิน 

ท่ีผานมาการพัฒนาทองถ่ิน ของ  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ไดพัฒนาไปตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 5 ป  แผนพัฒนาสามป  และแผนปฏิบัติการประจําป  ซึ่งจัดทําข้ึนเพื่อมุงพัฒนาในพื้นท่ีของตนเองและ
บูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นๆ   โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของจังหวัด นโยบายของอําเภอ 
ตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของรวมไปถึงทองถ่ินท่ีอยูใกลเคียงกันมากข้ึน 
 
1. การดําเนินงานดานสังคม      จํานวน  8  โครงการ 
 1.1 โครงการเตนแอรโรบิค 
 1.2 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา  หมูท่ี 1-8 
 1.3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
 1.4 โครงการจัดการแขงขันกีฬา/สงทีมเขาแขงขันกีฬา 
 1.5 โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก 
 1.6 โครงการจายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
 1.7 โครงการสนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตําบลแหลมบัว 
 1.8 โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง 
2. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ   จํานวน   1  โครงการ 
 2.1 โครงการฝกอบรม  ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพองคกรสตรี/ผูนําชุมชน 
3. การดําเนินงานดานการบริการสาธารณะ  จํานวน   9    โครงการ 
 3.1 โครงการเสริมถนนดินลูกรัง  (ซอยเทวดา )  หมูท่ี  1 
 3.2 โครงการเสริมถนนดินลูกรัง  (ซอยบานนายวนัชัย  สุขดี )  หมูท่ี  1 
 3.3 โครงการเสริมถนนดินลูกรัง  (ซอยลงนานายเสงี่ยม  มีแสงพันธ )  หมูท่ี  7 
 3.4 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (ซอยศาลาแดง) หมูท่ี 1 
 3.5 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (ซอยบานนางพิมพ  แอบทองไทร) หมูท่ี 2 
 3.6 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (ซอยอนามัยเกาบานทองไทร) หมูท่ี 3 
 3.7 โครงการลงลูกรัง/หินคลุก ซอมแซมถนนภายในตําบลแหลมบัว 
 3.8 โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
 3.9 โครงการขุดลอกคลอง 
4. การดําเนินงานดาน  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จํานวน   6  โครงการ 
 2.1 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
     2.2 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสําหรับโรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
     2.3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับโรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
    2.4 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพของหมูบาน    
    2.5 โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี  เชน  ลอยกระทง   สงกรานต 
     2.6 โครงการรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ 
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5.  การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว จํานวน     3     โครงการ 
 5.1 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ 
 5.2 โครงการกําจัดวัชพืช 
 5.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีทําการ อบต.แหลมบัว 
6. การดําเนินงานดานการบริหารจัดการท่ีดี    จํานวน 7  โครงการ 
     6.1 โครงการสํารวจขอมูล       
     6.2 โครงการอบรม  สัมมนาสมาชิก อบต. คณะผูบริหารและบุคลากร อบต.  
     6.3 โครงการจัดสงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมโครงการตาง ๆ ของกรมสงเสริมฯ 
 6.4 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน   
     6.5. จัดซื้อ  วัสดุ ครุภัณฑ  ประจําสํานักปลัด       
     6.6  จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ  ประจําสวนการคลัง        
     6.7  จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ  ประจําสวนโยธา        
     
 นอกจากนั้นไดมีการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของทองถ่ิน  ดวยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS  ดังนี้ 
 

ปจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดออน  (Weak) 

1. ดานการบริหาร 
    1.1 การจัดแบงโครงสรางขององคการบริหาร 
         สวนตําบลมีความชัดเจน  ครอบคลุมตาม 
         อํานาจหนาท่ีในทุกภารกิจ 
    1.2 มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจนและเปนองคกรหลัก 
         ในการประสานแผนพัฒนาของทองถ่ินใน 
          จังหวัด 
     
     
    1.3 มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับ 
     
 
   1.4 การกํากับดูแลโดยจังหวัด  กรม  และ   
         กระทรวงไมกระทบตอการบริหารงานของ 
         องคการบริหารสวนตําบล 
    1.5 ผูบริหารทองถ่ิน สามารถกําหนดนโยบาย 
         ไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 

1. ดานการบริหาร 
   1.1  โครงสรางขององคการบริหารสวน  
          ตําบลมีการเปล่ียนแปลงบอยตาม 
          ภารกิจท่ีไดรับมอบเพิ่มมากข้ึน 
    1.2  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
          ตําบลบางสวนขาดความเขาใจใน 
          ระเบียบ กฎหมาย และอํานาจ 
          หนาท่ีขององคการบริหารสวน 
          ตําบล 
    1.3  ความตองการและคาดหวังของ  
          ประชาชนมีสูงแตองคการบริหาร 
          สวนตําบลตอบสนองไดนอย 
    1.4  การประสานงานระหวางทองถ่ินใน 
          ตําบลยังมีนอย 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน  (Weak) 
 
2. ดานระเบียบ / กฎหมาย /อํานาจหนาท่ี 
    2.1 มีระเบียบและกฎหมายท่ีเอื้อตอการบริหาร  
         งานขององคการบริหารสวนตําบล 
    
    2.2 สภาองคการบริหารสวนตําบลสามารถออก 
         ขอบัญญัติไดภายใตกรอบของกฎหมาย 
   
    2.3 มีขอบเขต อํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเต็มพื้นท่ี 
    
 
 2.4 มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพิ่ม 
         มากข้ึนตามแผนการกระจายอํานาจฯ 
 
3. ดานบุคลากร 
   3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตาม 
        ภารกิจและกําลังงบประมาณ 
   
   3.2 บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด   
        ทําใหเขาใจในวัฒนธรรมและปญหาของ 
        ทองถ่ิน 
   3.3 มีการพัฒนาบุคลากรโดยตอเนื่องทุกป 
   
   3.4 ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติไดมาจากการ 
        เลือกต้ังโดยตรงทําใหเขาใจปญหาและ 
        ความตองการของประชาชน 
 
4. ดานงบประมาณ 
   4.1 มีรายไดจากการจัดเก็บเปนของตนเอง ใหมี 
        ความคลองตัวในการบริหารงาน  
 

 
2. ดานระเบียบ / กฎหมาย / อํานาจหนาท่ี 
    2.1  มีระเบียบ / กฎหมายใหม ๆ  
          จํานวนมากทําใหการปฏิบัติของ 
          บุคลากรไมทันตอเหตุการณ 
    2.2 อํานาจในการออกกฎหมายและ         
         การบังคับใชกฎหมายขององคการ  
         บริหารสวนตําบลมีนอย  
   2.3 ประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจ 
        บทบาทและหนาท่ีขององคการ 
        บริหารสวนตําบล 
   2.4 การแบงอํานาจหนาท่ีระหวาง 
        องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 
        จังหวัดยังไมมีความชัดเจน 
3. ดานบุคลากร 
    3.1 การพัฒนาบุคลากรจํานวนมาก 
        กระทบตอคาใชจายท่ีเพิ่มมากข้ึน 
        ในอนาคต 
    3.2 บุคลากรท่ีมีอยูสวนใหญเปน 
        ขาราชการช้ันผูนอยมีประสบการณ  
        ในการทํางานนอย 
    3.3 บุคลากรตําแหนงบริหารเติบโตไม 
        ทันกับการขยายตัวของโครงสราง 

3.4 บุคลากรสวนใหญขาดความรูดาน 
         เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปน 
         เครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงาน 
         ในอนาคต 
4. ดานงบประมาณ 
    4.1 รายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
        จัดเก็บเองมีนอยเมื่อเทียบกับ 
        รายไดจากเงินอุดหนุนและท่ีรัฐ 
        จัดเก็บให 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน  (Weak) 

   4.2 แนวโนมของรายไดจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 
       ตามลําดับตามแผนกระจายอํานาจฯ และการ   
       จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวน   
        ตําบลเอง 
   4.3  มีขอบัญญัติงบประมาณเปนกฎหมายและ   
         เครื่องมือสําหรับใชในการพัฒนาทองถ่ิน 
    
 

  4.2  รายไดมีจํานวนจํากัดแตความ        
         ตองการใชงบประมาณมีสูง 
   
 
4.3  ขาดแนวทางใหม ๆ ในการจัดหา 
          รายได 
  4.4   การติดตามและประเมินผลการใช 
          จายงบประมาณยังไมมี ประสิทธิภาพ   
          เพียงพอ   

 

ปจจัยภายนอก 
โอกาส  (Opportunity) ขอจํากัด  (Threat) 

1. ดานการเมืองการปกครอง 
   1.1 มีการประสานงานกับนักการเมืองใน 
        ระดับตางๆไดดี 
   1.2 กลุมการเมืองและกลุมผลประโยชนมี 
         ความขัดแยงนอย 
   1.3 นักการเมืองระดับชาติเปนพรรคเดียวกัน 
   1.4 ประชาชนมีความเปนประชาธิปไตยและ 
        สนใจการเมืองสูง 
2. ดานเศรษฐกิจ 
   2.1 มีแนวโนมดานการลงทุนท่ีเพิ่มมากข้ึน 
   2.2 สินคาเกษตรบางชนิดมีราคาสูงข้ึน เชน  
        ออย  ขาว  ยางพารา ปาลมน้ํามัน 
   2.3 มีการขยายพื้นท่ีทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 
   2.4 สินคา OTOP เปนท่ีนิยมของลูกคา  
   2.5 มีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภค 
   2.6 ประชาชนมีอัตราการออมสูง 
   2.7 มีแหลงเงินทุนในระบบจํานวนมาก 
   2.8 มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ 

1. ดานการเมืองการปกครอง 
   1.1 การประสานงานระหวางองคกร 
        ปกครองสวนทองถ่ินมีนอย 
   1.2 นักการเมืองระดับชาติสังกัดพรรค 
        ฝายคาน 
   1.3 การรวมตัวเพื่อจัดต้ังกลุมการเมือง 
        และกลุมผลประโยชนมีนอย 
 
2. ดานเศรษฐกิจ 
   2.1 น้ํามันราคาแพงโดยตอเนื่อง 
   2.2 มีกลุมอาชีพท่ีมีความเขมแข็งนอย 
   2.3 ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญ 
        ราคาตกตํ่า 
   2.4 ประสบภัยธรรมชาติทุกป เชนภัยแลง 
   2.5 คนมีเงินไมนิยมลงทุน 
   2.6 เกิดโรคระบาดเชนไขหวัด 
        ไขเลือดออก 
   2.7 มีปญหาดานส่ิงแวดลอมซึ่งกระทบ 
          ตอเศรษฐกิจ 
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โอกาส  (Opportunity) ขอจํากัด  (Threat) 

3. ดานสังคม 
   3.1 ประชาชนมีคานิยมใฝเรียนรู 
   3.2 มีสถานีอนามัยในตําบล 
  3.4 ปญหาอาชญากรรมนอยลงเมื่อเทียบ 
        กับจํานวนประชากร 
   3.5 มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเขมแข็งและ 
        เปนเอกลักษณ 
 

4. ดานนโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
   4.1  กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอื้อตอการ 
       บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    4.2 การปรับอัตราเงินเดือน คาจาง ทําให          
      บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
 

5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหมี 
        ความสะดวก  คลองตัว และมี 
        ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน 
   5.2 สามารถสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูล 
        ภายนอกไดทันตอเหตุการณตลอดเวลา 
         

3. ดานสังคม 
    3.1  ปญหาวัยรุน  เยาวชน มีแนวโนม 
         รุนแรงและเพิ่มมากข้ึน 
   3.2  ปญหาขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกป 
 
 
 
 

4. ดานนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
   4.1 การกระจายอํานาจเปนไปดวยความ  
        ลาชาไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
   4.2 กฎหมายบางฉบับเปนอุปสรรคตอการ  
        ปฏิบัติหนาท่ี ของผูบริหาร   
 

5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1  เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีราคาแพงและ   
         มีความยุงยากซับซอนในการใชงาน 
    5.2  การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลยัง 
        ไมเปนระบบท่ีดีพอ 
   5.3 บุคลากรปฏิเสธการเรียนรูและยอมรับ 
         เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สวนท่ี  4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

1.วิสัยทัศนการพัฒนา 

 “เปนองคกรนําและมีความเช่ียวชาญในการดําเนินภารกิจดานการปกครองทองถ่ิน  ท่ีสามารถสงเสริมสถานะ

และผลประโยชนของชุมชนและประเทศชาติตลอดจนเพิ่มศักยภาพของสังคมไทยใหรูเทาทันและใชประโยชนจาก

กระแสโลกาภิวัฒนไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 
3. กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 

1.1 สงเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
1.2 สงเสริม  สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
1.3 แกไข  ปองกัน  และตอตานยาเสพติด 
1.4 สงเสริม  สนับสนุน  งานสวัสดิการ  การสังคม  
     สงเคราะห 
1.5 รักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยใน 
      ชีวิตและทรัพยสิน 
1.6 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณ 
     ภัย  จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  และอุปกรณในการ 
     ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
2.1 สงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหประชาชน 
2.2 สงเสริม  สนับสนุนผลผลิตทาง 
     การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อบริโภค 
 
 

อปท.ในเขตจังหวัด 
นครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อปท.ในเขตจังหวัด 
นครปฐม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริการสาธารณะ 
 
 
 
 
 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการท่ีดี 
 
 

3.1 กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทาง  
     เทา  ทอระบายน้ํา  ทาเทียบเรือและระบบบําบัดน้ํา 
     เสีย 
3.2 พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา 
3.3 พัฒนาแหลงน้ํา  คู คลอง  และระบบชลประทาน 
      เพื่อการอุปโภค-บริโภค  การเกษตร  และอื่นๆ 
 
4.1 พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา 
      พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมี  ประสิทธิภาพ 
      และสงเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
4.2 เพิ่มชองทางการรับรูขาวสาร 
4.3 สงเสริม  สนับสนุนเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา   
      และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  
      และภูมปญญาทองถ่ิน 
 
5.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 
      ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.2 สงเสริม  สนับสนุน  เฝาระวัง  และปองกัน  
      ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.3 บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง  แหลงน้ําตางๆ และ 
      ปองกันน้ําทวม 
5.4 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
 
6.1 พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร  สงเสริมการ 
     มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  และ 
     สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
6.2  ปรับปรุง  และพัฒนาบุคลากร 
6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง และพัฒนา 
      เครื่องมือเครื่องใช  และอาคารสถานท่ี 
 

อปท.ในเขตจังหวัด 
นครปฐม 
 
 
 
 
 
อปท.ในเขตจังหวัด 
นครปฐม 
 
 
 
 
 
 
อปท.ในเขตจังหวัด 
นครปฐม 
 
 
 
 
 
 
อปท.ในเขตจังหวัด 
นครปฐม 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

 วิสัยทัศน 

  “นครปฐมนาอยู   ชุมชนเขมแข็ง  คูคลองน้ําใส   แหลงผลิตอาหารปลอดภัยดี  มีการพัฒนา 

                             ท่ียั่งยืน” 

 พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู  และสรางรายไดใหแกประชาชน 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมท้ังทางบก  ทางน้ํา  ดานสาธารณูปโภค /   
    สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดี และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาหมายการพัฒนา 
1.การพัฒนาดานการศึกษามีประสิทธิภาพ  ไดมาตรฐานประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู    
   เพื่อประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
2. การทํานุบํารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. เศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน    
   รวมท้ังสงเสริมการผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีความปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค 
4. การจัดการดานสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ   สวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห    
   มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. การเช่ือมโยงระบบการคมนาคมขนสงมีประสิทธิภาพ  ไดมาตรฐานและเพียงพอตอ  
    ความ ตองการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ  
    ของ ชุมชน 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับไดรับการดูแลใหเกิดความสมดุลอยางมี  
    คุณภาพประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ  ฟนฟูใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
7. เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ  มีศักยภาพและ 
    สรางรายไดใหแกทองถ่ิน 
8. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของทองถ่ินมีประสิทธิภาพ  สงเสริม 
    กระบวนการมีสวนรวม  และความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถ่ิน 

5. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 

  1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
  2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ  กําจัดขยะมูลฝอยและ 
                         ส่ิงปฏิกูล 
  3. ปองกันโรคแระงับโรคติดตอ 
  4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5. สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  6. สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 
  7. คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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  8. บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
  9. ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
  10. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
  11. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
  12. ใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
  13. ใหและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
  14. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  15. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพราษฎร 
  16. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  17. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให 
                                  ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 

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



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

  1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน 6 2,850,000 15 2,072,000 9 460,000 30 5,382,000

        กีฬาและนันทนาการ

  1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน 5 210,000 5 240,000 3 52,000 13 502,000

        กิจการสาธารณสุข

  1.3 แนวทางการพัฒนา  แก้ไข  ป้องกันและต่อ 3 180,000 4 230,000 4 230,000 11 640,000

        ต้านยาเสพติด

  1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนงาน 6 410,000 7 370,000 7 370,000 20 1,150,000

        สวัสดิการสังคมสงเคราะห์

  1.5 แนวทางการพัฒนารักษาความสงบเรียบร้อย 7 2,110,000 10 2,220,000 10 2,180,000 27 6,510,000

         และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนการ 2 220,000 2 220,000 2 220,000 6 660,000

        ดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาวัสดุ

        ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย

รวม 29 5,980,000 43 5,352,000 35 3,512,000 107 14,844,000

20

ส่วนที� 5

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557 - 2559)

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว   อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

รวม  3  ปีปี 2559ปี 2558

ยุทธศาสตร์

ปี 2557



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ 3 530,000 7 950,000 5 830,000 15 2,310,000

         ให้กับประชาชน

   2.2 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริม  สนับสนุน 4 460,000 4 370,000 4 370,000 12 1,200,000

          ผลิตผลทงการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื�อ

         บริโภค

รวม 7 990,000 11 1,320,000 9 1,200,000 27 3,510,000

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

   3.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน 19 53,309,000 26 22,090,000 23 16,610,000 68 92,009,000

         ทางเท้า  ท่อระบายนํ�า  ท่าเทียบเรือและระบบ

        บําบัดนํ�าเสีย

   3.2  พัฒนาระบบไฟฟ้า - ประปา 12 5,450,000 16 6,715,500 10 4,730,000 38 16,895,000

   3.3  พัฒนาแหล่งนํ�า  คู  คลองและระบบชลประทาน 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000

          เพื�อการอุปโภค  บริโภค  การเกษตร และอื�นๆ

รวม 32 59,759,000 43 29,805,500 34 22,340,000 109 111,904,500

21

รวม  3  ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม

   4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษา 11 3,300,000 10 3,280,000 10 3,280,000 31 9,860,000

   4.2 แนวทางการพัฒนาการเพิ�มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 8 940,000 6 580,000 6 580,000 20 2,100,000

   4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ 6 1,290,000 6 940,000 5 930,000 17 3,160,000

       คุณธรรมทางศาสนา  และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

       จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ�น

รวม 25 5,180,000 22 4,800,000 21 4,790,000 68 15,120,000

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว

    5.1 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสํานึกและตระหนักใน 3 350,000 2 150,000 2 150,000 7 650,000

           การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

    5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน เฝ้าระวัง 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

           และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

    5.3 แนวทางการพัฒนาบํารุงรักษาแม่นํ�า  คู คลอง 3 1,450,000 2 400,000  -  - 5 1,850,000

           แหล่งนํ�า ต่างๆ และการป้องกันนํ�าท่วม

    5.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที�ยว 2 500,000 2 500,000 2 500,000 6 1,500,000

รวม 9 2,500,000 7 1,250,000 5 850,000 21 4,600,000

22
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม  3  ปี

ยุทธศาสตร์



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที�ดี

     6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการที�ดีในองค์กร  ส่งเสริม 6 89,000 6 89,000 6 89,000 18 267,000

            การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ�น

            และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

     6.2 แนวทางการพัฒนาพัฒนาบุคลากร 10 1,750,000 9 1,300,000 9 1,300,000 28 4,350,000

     6.3  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงาน  5 1,210,000 4 310,000 4 310,000 13 1,830,000

             ปรับปรุงและพัฒนาเครื�องมือเครื�องใช้และอาคาร

            สถานที�

รวม 21 3,049,000 19 1,699,000 19 1,699,000 59 6,447,000

รวมทั�งสิ�น 123 77,808,000 145 44,226,645 123 34,391,000 391 156,425,500

23
รวม  3  ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559



สวนท่ี 6 
 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามและการประเมินผล 
 

การติดตามการดําเนินงานของ อบต.แหลมบัว  อาจกระทําไดหลายวิธี เชน ศึกษาจากรายงาน ตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ และไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อตรวจติดตามผลการดําเนินงาน 
ตามท่ีไดรับมอบหมายวางานลุลวงไปแลวเพียงใด สามารถดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวแลวหรือไม ช้ีปญหา
ขอขัดของอยางไร โดยกระทําอยางนอยปละครั้ง 

การประเมินผลจัดใหมีการประเมินผลภายหลังจากส้ินสุดงบประมาณรายจายประจําปในแตละป 
เพื่อสํารวจผลวาไดตามวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม สําหรับหลักเกณฑกวางๆท่ีใชเปนเครื่องมือในการวัดหรือ
ประเมินผล เชน จํานวนโครงการท่ีมีการดําเนินงาน ผลจากการดําเนินการตามโครงการตางๆ หรือปญหาความ
ตองการของประชาชน เปนตน 

 
1.วัตถุประสงค 

เพื่อใหทราบแนวทางและกลไก ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามป อันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาในปตอไปและเปนการสรางแนวทางการมี
สวนรวมใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละสาขาการพัฒนาท่ีกําหนดไว 
 
2.การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.1   การนําแผนไปสูการปฏิบัติ  
เปนการนําแผนงาน/โครงการท่ีไดกําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ไป

ดําเนินการใหเกิดผล โดยจะตองกําหนดหนวยงานรับผิดชอบและกําหนดวิธีการบริหารจัดการ 
2.2   การติดตาม 

เปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรมของแผน/โครงการ ตามแผนพัฒนาวาไดมีการ
ปฏิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนงาน/โครงการหรือไม การใชทรัพยากรตางๆ เปนไปอยางเหมาะสม
เพียงใด อยูภายใตระยะเวลาและคาใชจายท่ีกําหนดไวหรือไม 
         2.3  การประเมินผล 

เปนข้ันตอนในการแสวงหาคําตอบวาแผนงาน/โครงงานท่ีนําไปปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงคหรือไม อยูใน
ระดับ หรือกลาวอีกในหนึ่งเปนการวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลวของการนําแผนงาน/โครงการตาม
แผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 
3. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 

3.1   กําหนดองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ โดยแตงต้ัง
คณะทํางานไมนอยกวา 1 ชุด เพื่อใหประชาชนไดทราบความกาวหนาในการดําเนินงานของทองถ่ินและสามารถรวม
ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนา รวมท้ังใหขอเสนอแนะหรือเสนอความตองการเพิ่มเติมแกคณะทํางาน เพื่อ
นํามาใชในการปรับแผนพัฒนาสามปตอไป 

3.2   การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
3.2.1 กําหนดข้ันตอนในการติดตามผลการดําเนินงานของกิจกรรมของแผน/โครงการประกอบดวย 

3   ข้ันตอน ดังนี้ 
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1)    การจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ 
-  กําหนดกิจกรรมหลักท่ีตองจัดทําเพื่อใหโครงการแลวเสร็จ 
-  เรียงลําดับกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการตามลําดับกอน-หลัง 
-  ประมาณเวลาท่ีจะตองดําเนินการในแตละกิจกรรม 
-  พิจารณาการใชจายเงินในโครงการโดยพิจารณาเปนรายกิจกรรม 
2)    การติดตามและการควบคุมโครงการ 
เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานของกิจกรรมของโครงการ ในดานระยะเวลาและคาใชจาย โดย

เปรียบเทียบกับระยะเวลาและคาใชจายท่ีไดกําหนดไวในกิจกรรม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ
ประกอบ 

3) การรายงานผล 
นําเสนอขอมูลท่ีไดจากการติดตามและควบคุมโครงการใหผูบริหารทราบถึงความกาวหนาและปญหา

อุปสรรคท่ีพบในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
3.2.2   วิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จและความลมเหลวของแผนงาน/โครงการ สามารถ

ประเมินความสําเร็จและความลมเหลวไดเปน 3  ระดับ คือ 
1)   ผลผลิต 
2)   ผลลัพธ 
3)   ผลลัพธสุดทาย 
กําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามประเมิน คณะทํางานติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาใน

การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละแผนงาน/โครงการอยางนอย
แผนงาน/โครงการละ1ครั้ง และประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในภาพรวมอยางนอย 1 ครั้ง แลวรายงาน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและสภาทองถ่ินรวมท้ังติดประกาศใหประชาชนไดทราบโดยท่ัวกัน 
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วิธีการติดตามและประเมินผล ใชแนวทางตามคูมือการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

แบบท่ี 1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลักจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ช่ือองคการปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ดําเนินงาน 
ไมมีการ 

ดําเนินงาน 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพ
ทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน   

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 
1. องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  อําเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 
(     ) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (     ) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(     ) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน) (     ) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

 

สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป 

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป 
 

จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ

โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ

รวม

ยุทธศาสตร์

ปีที� 1/ ……. ปีที� 2/ ……. ปีที� 3/ ……..
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ

โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์

ปีที� 1/ ……. ปีที� 2/ ……. ปีที� 3/ ……..

 
 
5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป …………. 
 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

รวม

ที�เสร็จ

จํานวนโครงการที�อยู่

ระหว่างดําเนินการยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ

ที�มีการเพิ�มเติม

จํานวนโครงการ

ทั�งหมด

จํานวนโครงการ

ที�ยังไม่ดําเนินการ

จํานวนโครงการ

ที�มีการยกเลิก
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6. การเบิกจายงบประมาณป ….. 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ

รวม

งบปกติ เงินสะสม รวม
ยุทธศาสตร์

 
 
สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณที�

แล้วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ที�ได้รับ เบิกจ่ายไป

รวม

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

โครงการ
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สวนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..........…………………………………………
……………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ไดกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปน
รายไตรมาส ดังนี้ 

(1) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 
(2) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน) 
(4) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
โดยจะดําเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานตอผูบริหาร เพื่อให

ผูบริหารเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อประกาศ
ใหกับประชาชนในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป โดยเนนการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท่ีเปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  มีศักยภาพท่ีจะสามารถดําเนินการได ใน
สวนของโครงการท่ีเกินศักยภาพจะประสานงานขอทราบผลความกาวหนาจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอําเภอ เพื่อท่ีจะนํามาจัดทําเปนรายงานประกาศใหประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
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