
                                                                                                                                                        
 

ค าน า 
  
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาและจัดบริการสาธารณะ (Public Service) ให้กับท้องถิ่น  
ซึ่งการที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทางวิสัยทัศน์ (Vision)  และแปลงมา
สู่การปฏิบัติ (Implementing) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่ได้ก าหนดประเภทของ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  3  ประเภท  คือ   
  1.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนระยะยาว     
  2.  แผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นแผนแบบหมุนเวียน (Rolling  Plan) ที่ต้องมีการทบทวน และ
      จัดท าเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กร 
  3.  แผนการด าเนินงาน 
  ดังนั้น  เ พ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่ วนต าบลนางบวชเป็นไปด้วย               
ความเรียบร้อย จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขึ้นเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้กระบวนการจัดท า
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในต าบลนางบวชได้อย่างแท้จริง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
ในท้องถิ่นต่อไป 
 
 

              องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
                                                   มิถุนายน  2557 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

  
  แผนพัฒนาสามปี มีความเป็นมาจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ .  
2540 ก าหนดให้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไป  โดย
ก าหนดกรอบให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง 
การบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
 

 นอกจากนี้องค์การบริหารส่ วนต าบลยั งมี อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตาม  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน   
การกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนั้นท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทและอ านาจหน้าที่กว้างขวางขึ้น ท าให้
การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน 

  

 แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี   
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี และเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีแนวคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามา
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุ่งหมาย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  

  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้กระบวนการ
จัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   

  แผนพัฒนาสามปีมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งเพราะแผนพัฒนา
สามปีเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของอ งค์ก รปกครอ งส่ว นท้อ ง ถิ ่น ใ ห้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
คุ้มคา่มากที่สุดและประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 
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 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
1.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี  ลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะใช้ในการจัดท าเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
4. เพ่ือใช้เอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เป็นคู่มือหรือแนวทางในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
1. การเตรียมการจัดท าแผน 
 1.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป และท าการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปี ในห้วงปี พ.ศ. 2558 - 2560 ผ่านทางปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 
 1.2 แจ้งโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
และประชาคม  
 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/
อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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  2.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา, ประชาคมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดท าโครงการ /
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 
 2.3 พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนว
ทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
 2.4 ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี โดยจัดเรียงตามล าดับความส าคัญ และน า
โครงการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชุมชน ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบจัดท าแผนพัฒนาสามปีทั้งนี้ ต้องใช้ปัจจัยใน
การประกอบการก าหนดโครงการ ดังนี้ 

   งบประมาณรายรับ - รายจ่าย 
   โครงการที่อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ 
   โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

   

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยวิธีการ SWOT ( การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และ
อุปสรรค ) 
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
        3.2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา และน าเสนอที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้ง
ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
  3.2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่ประชุมร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความจ าเป็น 
รวมทั้งที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี 
  3.2.3 การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา ที่ประชุมร่วมกันจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าวโดยการก าหนดแนวทางการพัฒนาทุก
แนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมี
แนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
  3.2.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี หลังจากจัดล าดับแนวทางการ
พัฒนาแล้ว ที่ประชุมเลือกการน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติและทบทวน และยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นได้ในทางปฏิบัติ โดยการน าแนวทางการพัฒนา
มาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT  Analysis) อีกครั้ง 
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4.  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 4.1 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจาก            
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมา
จัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

4.2  ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนด โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่จะต้องด าเนินการตามแนวทางที่
คัดเลือก ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 

4.2.1 พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนด
อย่างรอบคอบเพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานอื่นเป็นแนวทางการพัฒนา  
           4.2.2 พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม พิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน และ
ระหว่างแนวทางการพัฒนา 
           4.2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและในด้านของผลการ
ด าเนินการเพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
           4.2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
 

5.  การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการด้านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ  
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้สามารถน าไปท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 

6.  การจัดร่างแผนพัฒนาสามปี 
 6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยมีบทน า 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาสรุปยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี บัญชีโครงการ/กิจกรรม  และการ
ติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
 6.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอโครงร่างแผนพัฒนาสามปี 
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ 
 6.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
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7.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 7.1  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 7.2   เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งด้านงบประมาณ  เวลา และ
บุคลากร โดยได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการโดยอาศัยฐานข้อมูลและมีดัชนีชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการอย่างชัดเจนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปียังเป็นมาตรการหนึ่งที่
แสดงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล อีกด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        
 

ส่วนที่  2   
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติ  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 
19 มกราคม 2539 และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย เพ่ือบริการ
ประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 จ านวนหมู่บ้าน 
 ต าบลนางบวชมีหมู่บ้านทั้งหมดจ านวน 10 หมู่บ้าน  

มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ  องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  จ านวน  6   หมู่บ้าน  
คือ 

หมู่ที่     3    บ้านไร่ 
หมู่ที ่    6    บ้านท่านางเริง 
หมู่ที่     7    บ้านเกาะคู 
หมู่ที่     8    บ้านท่ามะนาว 
หมู่ที่     9    บ้านคันคลองกระเสียว 
หมู่ที่   10  บ้านไร่ดอนกลาง 
อยู่ในเขตรับผิดชอบของ  เทศบาลต าบลนางบวช  จ านวน   4   หมู่บ้าน  คือ 
หมู่ที่     1    บ้านส าเภาล่ม 
หมู่ที่     2    บ้านบางกระพ้น 
หมู่ที่     4    บ้านนางบวช 
หมู่ที่     5    บ้านท่านางเริง 
 

 ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง ซึ่งเป็นที่ท าการที่

สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.  2542  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเดิมบางนางบวชประมาณ 5 กิโลเมตรสามารถ
เดินทางติดต่อได้โดยใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 44  
กิโลเมตร การติดต่อโดยใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท 
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อาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง  ดังนี้  
 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  อ าเภอเดิมบาง- 
    นางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศใต ้   ติดต่อกับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามชุก  อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเขาดิน และองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ยางนอน  อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
           ทิศตะวันตก       ติดต่อกับพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเสียว  อ าเภอสามชุก          

 จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขนาดพื้นที่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  43.26   ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ  27,287  ไร่ 

แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
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ภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีพ้ืนดินที่

อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท านา ท าไร่ ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านหมู่ที่ 3, 6, 10 มีคลองท่า
มะนาวไหลผ่าน หมู่ที่  7, 8  มีคลองกระเสียวไหลผ่านหมู่ที่ 9 และในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 7, 8 มีเนินเขาเตี้ย ๆ สลับ
กับพ้ืนที่ราบ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเส้นทางหลักคือถนนสายสุพรรณบุรี – ชัยนาท เริ่มจากทางตอนใต้
ของต าบลยาวตลอดถึงตอนเหนือสุดของต าบล และถนนสายสุพรรณบุรี – สิงห์บุรี  เริ่มจากอาณาบริเวณ
ตอนกลางของต าบลไปสิ้นสุดอาณาเขตของต าบลทางทิศตะวันออก  มีถนนเลียบคันคลองชลประทานสามชุก
และทางเชื่อมผ่านหมูที่ 3, 6, 9, 10 ท าให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านในเขตต าบล และต าบลใกล้เคียงประชาชนสามารถไปมาหาสู่กันได้ การขนส่งพืชผลทางการเกษตร
สะดวก รวดเร็ว  

ประชากร 
   ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

 
หมู่ที่ / บ้าน 

จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่  3  บ้านไร่ 
หมู่ที่  6  บ้านท่านางเริง  
หมู่ที่  7  บ้านเกาะคู 
หมู่ที่  8  บ้านท่ามะนาว 
หมู่ที่  9  บ้านคันคลองกระเสียว 
หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง 

144 
183 
275 
 140 
86 
202 

257 
273 
437 
201 
107 
302 

242 
251 
458 
215 
109 
359 

499 
524 
895 
416 
216 
661 

รวม 1,030 1,577 1,634 3,211 

 

ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎรอ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี ( ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 )   

 จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจนถึงวันที่ 27  มิถุนายน 2557  ต าบลนางบวช                
(เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช)  มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น  3,211  คน แยกเป็น ชาย 
1,577  คน หญิง 1,634  คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  74.22  คน/ตารางกิโลเมตร     
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สภาพทางเศรษฐกิจ     
 อาชีพ 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม โดยท านาและท าไร่อ้อยเป็นอาชีพหลัก   
 ส่วนอาชีพรองลงมา คือ การท าสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพ่ือ

บริโภคภายในครอบครัว และน าบางส่วนมาจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม 

 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
   ธนาคาร      -  แห่ง 
   โรงแรม      -  แห่ง 
   ปั๊มน้ ามัน      -  แห่ง 
   โรงสีข้าว     -  แห่ง 
  รา้นอ๊อค , เชื่อม , กลึง      5  แห่ง 
    ร้านค้า                           27  แห่ง                                                      
   ร้านตัดผมชาย               2  แห่ง 
    อู่ซ่อมรถยนต์                             3  แห่ง 

     ร้านเสริมสวย        -  แห่ง 
    อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์       1  แห่ง 
  อู่ซ่อมรถไถนา     2  แห่ง                                
    ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า        1  แห่ง   
    ตลาดนัด     -  แห่ง 

สภาพสังคม 
  การศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1  แห่ง 
   โรงเรียนประถมศึกษา    1  แห่ง 
   โรงเรียนมัธยมศึกษา    -  แห่ง 
   โรงเรียนอาชีวศึกษา             -  แห่ง 
   ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน     6    แห่ง 
   ศูนย์เทคโนโลยีประจ าต าบลนางบวช  1  แห่ง 
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  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
   วัด / ส านักสงฆ์     3  แห่ง  
   มัสยิด      -  แห่ง 
   ศาลเจ้า      -  แห่ง 
   โบสถ์คริสต์     -  แห่ง 
  

 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลของรัฐขนาด / เตียง    -  แห่ง 
  สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน  -  แห่ง 
  สถานพยาบาลเอกชน    -  แห่ง 
   ร้านขายยาเอกชน    -  แห่ง  
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ             100 
  

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีต ารวจ     -  แห่ง 
  ศูนย์บริการประชาชน    1  แห่ง 
  สถานีดับเพลิง     -  แห่ง 
  รถยนต์กู้ภัย     1  คัน 

การบริหารพื้นฐาน 
 การคมนาคม 
 การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  แยกเป็น  2  ประเภท คือ 
 1. หมู่ที่  3 , 6  และ 10 เป็นหมู่บ้านที่ติดต่อกับเส้นทางหลัก  การคมนาคมติดต่อระหว่าง

อ าเภอ และจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีสะดวก 
 2. หมู่ที่  7, 8  และ  9  ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนมากมีสภาพเป็นถนน

ลูกรัง/หินคลุกและบางส่วนเป็นถนนลาดยาง  การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่
สะดวกอาจจะมีความล าบากในช่วงฤดูฝนเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และในหมู่ที่ 9 เมื่อถึงฤดูฝนเกิดฝนตก
ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท าให้ เกิดน้ าท่วมขังซ้ าซากเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มต่ า              
การระบายน้ าไม่สะดวก  สร้างความเสียหายแก่เส้นทางคมนาคม และการเกษตรกรรม 
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การไฟฟ้า 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีไฟฟูาเข้าถึงท่ัวทุกหมู่บ้าน   
  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูา   100 % 
 

 การโทรคมนาคม  
  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข    -  แห่ง 
  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ    -  แห่ง 
  โทรศัพท์สาธารณะ    4  แห่ง 
   

  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   แม่น้ า ( แม่น้ าท่าจีน )                 1  สาย 
   ล าห้วย , ล าคลอง      2  สาย  
   ( คลองท่ามะนาว,คลองกระเสียว ) 

             คลองชลประทาน     1  สาย 
   

  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  ฝาย , อ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 8    1  แห่ง 
  ประปาหมู่บ้าน     6            หมู่บ้าน  
   ( ครบทุกหมู่บ้าน ) 
  บ่อกักเก็บน้ า     3  แห่ง 
  ( หนองยายทอง, หนองตะล้าน, หนองจระเข้ตาย ) 
 ทรัพยากรในพื้นที่ 
    แม่น้ าท่าจีน เป็นแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  3, 6  และ 10 

 หนองตะล้าน มีความอุดมสมบูรณ์ และสวยงามเหมาะสมที่จะเก็บกักน้ าไว้ใช้           
ยามขาดแคลน และขยายพันธุ์สัตว์น้ า 

    คลองจระเข้ตาย มีการขุดลอกเพ่ือกักเก็บน้ าจากแม่น้ าท่าจีนไว้ใช้ในการเกษตรกรรม 
 

 มวลชนจัดตั้ง 
             อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 

  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน   (อปพร.) 
  อาสาสมัครพัฒนาชุมชน    (อช.) 
  กองทุนหมู่บ้าน     (กทบ.)  

             อาสาสมัครต ารวจชุมชน    
  อาสาสมัครทีมกู้ภัย 
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ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

 1. จ านวนบุคลากร 

 1.1  พนักงานส่วนต าบล/ข้าราชการ   จ านวน          9 คน 
  ต าแหน่งในส านักงานปลัดฯ  จ านวน   5 คน  
  ต าแหน่งในกองคลัง   จ านวน            2 คน 
  ต าแหน่งในส่วนโยธา   จ านวน            1 คน 
  ต าแหน่งในส่วนการศึกษาฯ  จ านวน    1 คน 
   ต าแหน่งในส่วนสาธารณสุข  จ านวน    - คน 

 1.2  ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง   จ านวน    5 คน 
     ลูกจ้างประจ า        จ านวน   1   คน 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน            2 คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน   2 คน 

 1.3  บุคลากรในส่วนของฝ่ายการเมือง   จ านวน  16   คน 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   4 คน 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  12 คน 

 2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 

 2.1  พนักงานส่วนต าบล/ข้าราชการ   จ านวน   9 คน 
  ประถมศึกษา    จ านวน    - คน 
  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน   - คน 
  ปริญญาตรี    จ านวน   6 คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน   3  คน 

 2.2  ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง   จ านวน    5 คน 
  ประถมศึกษา    จ านวน   1 คน 
  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน   3 คน 
  ปริญญาตรี    จ านวน   1 คน 
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 2.3  บุคลากรในส่วนของฝ่ายการเมือง   จ านวน  16    คน 
  ประถมศึกษา    จ านวน  10 คน 
  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา  จ านวน    2 คน 
  ปริญญาตรี    จ านวน    3 คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน    1  คน 

3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  มีรายได้จ านวน           13,278,242.37  บาท 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  มีรายได้จ านวน           10,652,682.80  บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  มีรายได้จ านวน           12,341,650.05  บาท 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  มีรายได้จ านวน  11,842,339.38  บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีรายได้จ านวน  12,207,180.62  บาท 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีรายได้จ านวน           17,134,384.01        บาท 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                        
 

ส่วนที่  3   
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
  สภาพปัญหาและความต้องการโดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชใน         
ช่วงปี  2553 ที่ผ่านมาครอบคลุมทุกด้าน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานจ านวนมาก และในอนาคต
แนวโน้มว่าปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานจะลดน้อยลง แต่ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และภาพแวดล้อมจะ
เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากสภาพของชุมชนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน / 
โครงการที่ได้ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาที่ผ่านมานั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชสามารถที่จะด าเนินการ
ได้เป็นบางส่วนแต่เนื่องจาก ในปัจจุบันนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนไว้  3  ประเภท  
คือ    
  1.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนระยะยาว    
  2.  แผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นแผนแบบหมุนเวียน (Rolling  Plan)  ที่ต้องมีการทบทวน และ 
      จัดท าเป็นประจ าทุกปี    
  3.  แผนการด าเนินงาน 
  

  ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปีขึ้นมาใหม่  
อย่างไรก็ตาม  องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชได้น าแผนงาน/โครงการตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ในแผนพัฒนา 
ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และจัดท าแผนพัฒนาสามปีฉบับใหม่ ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะต่อไป
นั้นยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมกันในทุก ๆ ด้าน โดยมีวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ และปัญหาความต้องการของประชาชน ท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ตัวอย่างผลการพัฒนาท้องถิ่น   (ปีงบประมาณ 2556) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคม การสื่อสาร และการสาธารณูปโภค 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3,6,9,10 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7,8 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
1. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย 

 

 

 



                                                                                                                                                        
 

15 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาระบบสาธารณสุข และงานสังคมสงเคราะห์ 

1. โครงการเฝูาระวังในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอ่ืนๆ 
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
4. จัดเก็บขยะมูลฝอย 
5. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ( อสม. ) 
6. โครงการจัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน 
7. จัดหาถังขยะ 
8. สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากจน และผู้ปุวยเอดส์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาการศึกษา  การกีฬา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
2. ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
3. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ร.ร. บ้านเขาดิน 
4. สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
6. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
7. สนับสนุนกีฬาระดับจังหวัด  
8. จัดงานรัฐพิธี สนับสนุน ส่งเสริมและจัดงานในวันส าคัญทางราชการและศาสนา 
9. โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
1. ส่งเสริมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
3. สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด (ศตส.จังหวัดสุพรรณบุรี) 
4. สนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อบต.นางบวช 
5. โครงการส ารวจและบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ 

และผู้พิการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาปรับปรุงองค์กร และบริการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม / สัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
2. สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการประชาคม 
4. จัดท าปูายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
5. อุดหนุนหน่วยงาน/ศูนย์ประสานงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        
 

ส่วนที่  4 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ( Vision )ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
  “ ท้องถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่ชุมชนภายใต้สังคมที่ดี 
  เศรษฐกิจดี สุขภาพดี และการบริหารจัดการที่ดี ” 
พันธกิจ ( Mission ) 

1. จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และการกีฬา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม 
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. มีการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 

1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรอุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิช 
ยกรรม การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคและ
การส่งออก 

เปูาประสงค์ 
1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและการตลาด
ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการแข่งขันทางการค้าและส่งออก 
2. พัฒนาการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตร 
4. สนับสนุนฟื้นฟู พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากรและ
เทคโนโลยีการผลิต 
5. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ดูแลสวัสดิการ สุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัยในการท างาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
2. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการท่องเที่ยวการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

เปูาประสงค์ 
1. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า
ท้องถิ่น 
2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เอ้ืออ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
และการตลาด 
2. สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
3. ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น (OTOP) 
4. ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมี
ส่วนร่วม 

 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และ ความปลอดภัยในชีวิต   
และทรัพย์สิน 

เปูาประสงค์ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. เสริมสร้างหมู่บ้าน / ชุมชนปราศจากยาเสพติด 
4. พัฒนาคนเป็นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาสังคม (คนดีศรีสุพรรณ) 
5. ส่งเสริมระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
7. เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
4. การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้
ตรงกับความต้องการประชาชน 
 

เปูาประสงค ์
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษาชาติ       
กลยุทธ ์
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   
2. พัฒนาผูส้อนและส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการและคุณธรรม สู่ความ
เป็นเลิศ 

 

5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจ
ชาวสพุรรณบุรีและมี
ความสามารถด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศในระดับชาต ิ

เปูาประสงค ์
1. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ ์
1. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกฬีาเพื่อมวลชน 
2. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

 

6. การน าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 
 

เปูาประสงค ์
1. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส 
กลยุทธ ์
1. บริการประชาชนดว้ยความรวดเร็วและโปร่งใส 
2.  ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน 
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นโยบายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 

  จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี, 
กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี และนครปฐม มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมด้วยระบบที่
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1  

       “ มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมสู่ชายแดน 
          ด้านตะวันตก นานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คุณภาพชีวิต ” 
 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี   
        “ สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นน าในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน    
          สู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
          อย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม       

พาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคและส่งออก 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศใน     

ระดับชาติ 
6. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาของอ าเภอเดิมบางนางบวช 

 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดย            
ยึดหลักผลประโยชน์ และความผาสุกของประชาชนเป็นเปูาหมายตามความจ าเป็นพื้นฐานที่ควรจะเป็น 
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นโยบายของผู้บริหารต าบลนางบวช 

 นโยบายผู้บริหารในการพัฒนาต าบลนางบวช โดยเน้นการพัฒนาภาคการเกษตร การศึกษา วัฒนธรรม  
การเป็นท้องถิ่นน่าอยู่  เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารต าบลนางบวช 
 

  1. นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค   
 

 มีนโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเต็มก าลังความสามารถโดยการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุกในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  7  ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านกลางหมู่บ้านประชาชนใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมเพ่ือเดินทางไปประกอบอาชีพ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปยังต าบลใกล้เคียง และ
ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่โดยปักเสาไฟฟูา และ
เดินสายแรงต่ าให้ครบทุกหลังคาเรือน ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 

 

 2. นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   

 มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการด าเนินการขุดลอกคลองธรรมชาติเพ่ือท าการกัก
เก็บน้ าเอาไว้ใช้ในการท าการเกษตร และการขุดลอกคู คลองส่งน้ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกษตรกร
สามารถน าน้ ามาใช้ท าการเกษตรอย่างทั่วถึง  ก่อสร้างทางระบายน้ าปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างดาดคู 
คสล. พร้อมประตูปิดเปิดเพ่ือใช้เป็นเส้นทางส่งน้ าในการท าเกษตรของประชาชนในพื้นที่  

 

 3. นโยบายด้านการศึกษา   
 ด าเนินการผลักดันให้เด็กนักเรียนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยสนับสนุน

งบประมาณช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยี
สมัยใหม่โดยให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสนับสนุนให้ประชาชนได้มี
โอกาสใช้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีโดยทั่วถึง 

 ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้การสนับสนุนในด้านอาหารเสริม(นม)เด็กเล็กก่อน             
วัยเรียน (0-5 ปี) และดูแลให้การสนับสนุนอาหารกลางวัน, การตรวจสุขภาพ และจัดหาอุปกรณ์การเรียน      
การสอน เสื้อผ้า ชุดกีฬา ของเล่น และในส่วนของโรงเรียนประถมบ้านเขาดินให้การสนับสนุนในด้านอาหาร
เสริม (นม), อาหารกลางวัน และจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอนพร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมวันเด็ก  

 

  4.  นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  

 ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยทั่วกัน มี                
การด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด าเนินการ 
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ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก ฯลฯ 
และด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการรักษาสุขภาพอนามัย ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และสนับสนุนการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 

 

 5.  นโยบายการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ  ผู้ปุวยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส    

 จากข้อมูลที่ได้มีการส ารวจโดยสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชและเจ้าหน้าที่พบว่าใน
ขณะนี้ในเขตพ้ืนที่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 ได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ครบ ทุกคนเรียบร้อยแล้ว    

 

 6.  นโยบายการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงาน   

 มีนโยบายที่จะท าการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงานให้สามารถมาประกอบอาชีพเสริมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากประกอบอาชีพรับจ้างโดยจะท าการประสานงานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และส านักงานพัฒนาชุมชน ในการที่จะจัดส่งบุคลากรมาท าการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนได้มีทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว และยังจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ ในเขตพ้ืนที่อีกทางหนึ่งด้วย 

 

 7.  นโยบายด้านการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด   
 มีการบูรณาการ การท างานร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภาคองค์กรประชาชน เพ่ือจะ

ผลักดันการท างานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแก่
หน่วยงาน ในการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น และนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชนางมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเป็น
ประธานศูนย์ฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเป็นเลขานุการศูนย์ฯ และยังมีการเฝูาระวังปูองกัน 
ผู้ติดยาเสพติดรายเดิม และผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ รวมทั้งผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดย
จะมีการด าเนินการทั้งด้านการสุ่มตรวจสารเสพติด การบ าบัด รักษาให้แก่ผู้ติดยาเสพติด และจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ประชาชนในต าบล 

 

 8.  นโยบายการส่งเสริมกีฬาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตพ้ืนที่ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ภายในต าบล และส่งกีฬาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอลต าบลคัพ เป็นต้น  
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อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ ท าบุญ           
ตักบาตรวันเข้าพรรษา ประเพณีท าบุญตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา การท าบุญวันขึ้นปีใหม่ ประเพณี          
วันลอยกระทง ฯลฯ 

ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

  เพ่ือให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีระบบและสามารถทราบถึงข้อมูล และปัญหา
ความต้องการต่าง ๆ จึงต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนา ในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นจึงใช้เทคนิค SWOT  Analysis 
มาใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

1.   จุดแข็ง  (Strength) 
 (1)   องค์การบริหารส่วนต าบล มีที่ท าการอยู่ห่างจากอ าเภอเดิมบางนางบวชเพียง               
               5 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี  44  กิโลเมตร มีการคมนาคมที่สะดวก                  
                 โดยใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี – ชัยนาท 
 (2)   มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 
 (3)   มีน้ าใช้ในการเกษตรค่อนข้างสมบูรณ์เพราะมีแม่น้ าท่าจีนเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน 
                หลายหมู่บ้านในต าบล  
 (4)   มีสภาพลักษณะพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 (5)   มีเอกภาพในด้านการนับถือศาสนา  
 (6)   มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง   
                    เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาข้ึน (วัดเขานางบวช)  ฯลฯ 
 (7)   ประชาชนพูดภาษาถ่ินเป็นเอกลักษณ์  มีจิตส านึกรักถิ่นเกิด  
 (8)   มีผู้น าชุมชนที่มีความเข้มแข็ง  มีความรักใคร่สามัคคี 
 (9)   ประชาชน องค์กรเอกชน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และตรวจสอบ ติดตาม               

        การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2.    จุดอ่อน  (Weakness) 
 (1)    ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร มีรายได้ต่ า 
 (2)    ลักษณะพ้ืนที่หมู่ที่  7 , 8  เป็นเนินเขาเตี้ยๆ เป็นอุปสรรคต่อการขยายชุมชน  
 (3)    ในเขตพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติซ้ าซาก 
 (4)    มีพ้ืนที่สาธารณะไม่เพียงพอ ท าให้การพัฒนาปรับปรุงด้านต่างๆ เช่น สร้างอาคารที่ท า

          การแห่งใหม่  การสร้างสวนสาธารณะ การสร้างสนามกีฬา ฯลฯ เป็นไปได้ยาก 
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(5)   เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื่องการใช้สารเคมีในการเกษตรมีการใช้สารเคมี          
เกินความเหมาะสมและความจ าเป็น ขาดความเข้มแข็งของการด าเนินงานเป็นกลุ่มใน ด้านการวาง
แผนการผลิต ไม่มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาวะตลาด ฯลฯ  ท าให้
ต้นทุนการผลิตสูง ก่อให้เกิดหนี้สิน 

  (6)   ไม่มีสถานีอนามัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ ท าให้การด าเนินการทางด้านสาธารณสุขไม่สะดวก 
            (7)   ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมอยู่ในเขตพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถสนองตอบความต้องการ 
                 ของเด็กนักเรียน ท าให้เด็กนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต้องเดินทางไกล ค่าใช้จ่าย 
                  สูงขึ้นเป็นการเพ่ิมภาระให้ผู้ปกครอง 
   (8)   ระบบสาธารณูปโภคในเขตพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 

 (9)   บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบ         
      การบริหารสมัยใหม่ และระบบเทคโนโลยีต่างๆ 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
3.   โอกาส  (Opportunity) 

             (1)    มีกฎหมายต่าง ๆ  ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           เช่น รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
           อ านาจฯ  พ.ศ.2542 เป็นต้น   
                     (2)    นโยบายของรัฐบาลเอ้ือต่อการพัฒนาแก้ปัญหาชุมชน 
            (3)    นโยบายของจังหวัดเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ 
            (4)    มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการอ่ืนๆและองค์กรต่าง ๆท าให้มีวิสัยทัศน์ 
                   กว้างไกลขึ้น 

4.    อุปสรรค   
             (1)    สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับประเทศ  ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
            (2)    งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชยังมีไม่มากเพียงพอ ที่จะ 
          ด าเนินการในด้านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ๆ                          
            (3)    องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับ 
           จังหวัดเท่าท่ีควร 
            (4)    ขาดความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางธุรกิจ และภาคเกษตร เช่น การร่วมมือกันจัดตั้ง
          โรงสีชุมชน 
             (5)    โรงสีและลานตากข้าวที่รับซื้อข้าวยังเป็นผู้ก าหนดราคารับซื้อข้าว ส่งผลให้ราคาข้าวต่ า          
                            เกษตรกรขาดทุนหรือหักรายได้แล้วเหลือน้อยมาก  เกษตรกรใช้สารเคมีมากเกินควรท า    
                            ให้มีสารพิษตกค้างในร่างกาย ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย



                                                                                                                                                        
 

ส่วนที่  5   
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชในช่วงสามปี   
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคม การสื่อสารและระบบสาธารณูปโภค 
  1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
  1.1.1  ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
  1.1.2  ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
  1.1.3  ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
  1.1.4  ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
  1.1.5  ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่9 
  1.1.6  ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
  1.1.7  ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 
  1.1.8  ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที ่7 
  1.1.9  ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที ่7 
  1.1.10 กอ่สร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 
  1.1.11 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 
  1.1.12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมรางระบายน้ า บริเวณท่ีท าการ อบต.นางบวช 
  1.1.13 ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 
  1.1.14 ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 8 

1.1.15 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (ถนนซอย 4) 
1.1.16 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 (ถนนสายหนองอีเผือก) 
1.1.17 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมซ่อมแซม หมู่ที่ 3 ดาด คสล. (ถนนสายคลองแขยง) 
1.1.18 ก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 3 (ถนนซอยบ้านนางลูกชิ้น) 
1.1.19 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ถนนซอยบ้านนายวันชัย) 
1.1.20 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (ถนนซอยบ้านนายเอ่ียม) 
1.1.21 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 พร้อมรางระบายน้ า 
1.1.22 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8  
1.1.23 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 
1.1.24 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 
1.1.25 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 พร้อมรางระบายน้ า 
1.1.26 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 พร้อมรางระบายน้ า 
1.1.27 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ซอย2) 
1.1.28 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 พร้องรางระบายน้ า (ซอยบ้านนายสมปอง) 
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1.1.29 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ซอย 4) 
1.1.30 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ซอย 8) 
1.1.31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3,6,9,10 
1.1.32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7,8 
1.1.33 โครงการเสริมถนน โดยลงดินลูกรัง หมู่ที่ 3,6,9,10 
1.1.34 โครงการเสริมถนน โดยลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7,8 

   

  1.2  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสาร 
  1.2.1  ปรับปรุงไฟฟูาภายในส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
  1.2.2  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
  1.2.3  รางระบายน้ า หมู่ที่ 3 
  1.2.4  ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 6 (ไฟทางติดตั้งไฟฟูาแรงต่ า) 
  1.2.5 ขยายไฟฟูา หมู่ที่ 7 (ไฟทาง) 
  1.2.6 ขยายไฟฟูา หมู่ที่ 8 
  1.2.7 ขยายไฟฟูา หมู่ที่ 10 (ติดตั้งเสาแรงต่ า) 
  1.2.8 ซ่อมแซมประตูระบายน้ า หมู่ที่ 10 
 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

  2.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
  2.1.1  ขุดลอกคูน้ า 
      2.1.2  ขุดลอกคลองจระเข้ตาย หมู่ที่ 6  
  2.1.3  ขุดคูส่งน้ าเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 3 ซ้าย พร้อมคันกั้นน้ า 
  2.1.4  ขุดคูไส้ไก่ หมู่ที่ 10 
  2.1.5 ขุดลอกหนองตะล้าน หมู่ที่ 7 
  2.1.6 ขุดลอกคลองเกาะคู หมู่ที่ 7 
  2.1.7 ขุดลอกคลองท่ามะนาว หมู่ที่ 7,8 
  2.1.8 ขุดลอกคลองยางนอน หมู่ที่ 8 
  2.1.9 ขุดลอกหนองยายทอง หมู่ที่ 8 
  2.1.10 ก่อสร้างดาด คสล. พร้อมติดตั้งหูช้างและประตูน้ า (คูส่งน้ าบ้านนายผ่อน) หมู่ที่ 3 
  2.1.11 ติดตั้งเครื่องสูบน้ า (แบบไฟฟูา) พร้อมอุปกรณ์ และอาคารควบคุม หมู่ที่ 6 
  2.1.12 ว่างท่อส่งน้ า บริเวณคลองขแยง หมู่ที่ 3 
  2.1.13 ว่างท่อน้ าส่ง หมู่ที่ 7 
  2.1.14 ว่างท่อน้ าส่ง หมูที่ 8 
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  2.2  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมรายได้ 
  2.2.1  โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย 
  2.2.2  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในเขตพ้ืนที่ อบต.นางบวช 
  

 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุข และงานสังคมสงเคราะห์ 
  3.1  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
  3.1.1  โครงการเฝูาระวังในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
  3.1.2  โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอ่ืนๆ 
  3.1.3  โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  3.1.4  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
  3.1.5  จัดเก็บขยะมูลฝอย 
  3.1.6  จัดหาถังขยะ 
  3.1.7  อุดหนุนงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
  3.1.8 จัดซื้อรถเก็บขยะ 
    

  3.2  แนวทางการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ 
  3.2.1  เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้พิการ 
  3.2.2  เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ 
  3.2.3  เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
  3.2.4  สงเคราะห์ผู้ที่ยากจน ยากไร้ ถูกทอดทิ้ง 
  3.2.5  จัดหา/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ยากไร้ 

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  4.1  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 
     4.1.1  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  

4.1.2  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
  4.1.3  อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน 
  4.1.4  สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    4.1.5  จัดหาอาหารเสริม (นม) 
  4.1.6  โครงการเรียนรู้ชุมชน 
  4.1.7  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต าบล 
  4.1.8  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
  4.1.9  สนับสนุนกีฬาระดับจังหวัด 

4.1.10 สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตาม
นโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 
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4.1.11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่ 
4.1.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านเขาดิน 
4.1.13 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงของโรงเรียนบ้านเขาดิน 

 

  4.2   แนวทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
  4.2.1  จัดงานรัฐพิธี/วันส าคัญต่างๆ 
  4.2.2  อุดหนุนงานรัฐพิธีของอ าเภอเดิมบางนางบวช  
  4.2.3  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาของที่ท าการปกครองอ าเภอเดิมบางนางบวช 
  4.2.4  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
  4.2.5  โครงการปกปูองสถาบันหลักของชาติ 
  4.2.6  โครงการปกปูองสถาบัน สันติ สามัคคี ของที่ท าการปกครองอ าเภอเดิมบางนางบวช 
  4.2.7  โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
 

 5.   ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5.1  แนวทางการพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต 
  5.1.1  ส่งเสริมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  5.1.2  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
  5.1.3  หมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ 
  5.1.4  ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อบต. นางบวช 
  5.1.5  ก่อสร้างสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะส าหรับออกก าลังกายพร้อมรั้วรอบ หมู่ที่ 10 
  5.1.6  โครงการออกหน่วยบริการประชาชน 
  5.1.7  ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน อบต.นางบวช 
  5.1.8  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 
  5.1.9  เทพ้ืนคอนกรีตรอบศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 
  5.1.10 ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
  5.1.11 โครงการส ารวจและบันทึกข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ เด็ก เยาวชน สตรี 
           ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 

   5.2  แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5.2.1  สนับสนุนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และงานบรรเทาสาธารณภัย 
  5.2.2  ก่อสร้างศูนย์ อปพร. 
  5.2.3  โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
  5.2.4  โครงการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่  
  5.2.5  โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5.2.6  โครงการปรับปรุงพื้นที่รับน้ า ในเขตพ้ืนที่ อบต.นางบวช 
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 6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงองค์กร และการบริการเพื่อประโยชน์ประชาชน 
     6.1  แนวทางการพัฒนาองค์กร และศักยภาพบุคลากร 
  6.1.1  ก่อสร้างอาคารที่ท าการแห่งใหม่ 
  6.1.2  จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงาน 
     6.1.3  ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

6.1.4  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
  6.1.5  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร  
  6.1.6 จัดซื้อรถยนต์ส านักงาน 
 

  6.2  แนวทางการพัฒนาด้านการเมือง/การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  6.2.1  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  6.2.2  ส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้งและความรู้ด้านกฎหมาย 
 

  6.3  แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  6.3.1  อุดหนุนหน่วยงาน/ศูนย์ประสานงานท้องถิ่น 
  6.3.2  นโยบายเร่งด่วนหรือนโยบายเป็นการเฉพาะของรัฐ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  6 
บัญชโีครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                        
 

ส่วนที่ 7 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

 
  การติดตาม (Monitoring) จะท าให้ทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปีไปถึงระยะ
ใด การด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ในการ
บริหารจัดการซึ่งเป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้อง
ประสานความร่วมมือจากทุกฝุายให้แผนงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลในทุกระดับขั้นตอน ส าหรับการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวช ได้ก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 
 

7.1  การติดตามประเมินผล  โดยใช้กลไกขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
1. จัดท าแบบรายงานที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและมีการรับรองแบบรายงานโดยผู้รับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงาน 
2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและการรายงาน   
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลการพัฒนา โดยใช้เวทีประชาคมหมู่บ้านเป็นกลไกสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการบริหารของแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
5. ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบความก้าวหน้า 
6. ให้หน่วยงานส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมวิเคราะห์ ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
7. ตรวจสอบสภาพการพัฒนาแผนงานโครงการลักษณะรูปแบบให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 
8. จัดส่งรายงานผลการพัฒนาให้หน่วยงานที่ก ากับดูแล รวมทั้งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นการ
ประสานงาน และเป็นข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 

 

7.2  การติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 
2548  หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
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  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3)  รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น / คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี ้ “ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” 
   (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีรูปแบบการติดตามประเมินผลที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  3  แบบดังแผนภูมิต่อไปนี้  
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แบบท่ี 1   การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด  
แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
             ส่วนที่ 1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ส่วนที่ 2  ประเด็นการประเมิน มีทั้งหมด 13  ข้อ  2  ส่วน  คือ   
   (1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6  ข้อ  

(2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ(ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการ 
     ด าเนินการ / ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยก ากับนั่นเอง) 

 

   แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม  2  ประเด็น  คือ           

 (1)  การติดตามผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสามปี  
 (2)  ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

     

  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบไปด้วยเนื้อหาที่
ส าคัญ  4  ส่วน  คือ  
  ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
 -  ชื่อหน่วยงาน 
 -  ไตรมาสที่รายงาน 
  ส่วนที ่ 2   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสามปี 

-  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
-  จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
-  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 
-  จ านวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
-  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ส่วนที ่ 3   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
-  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 

  ส่วนที ่ 4   ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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แบบท่ี 3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน  3   ส่วน  คือ 
(1)  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   

 (2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   (3)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  3  ส่วน  คือ 
 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

-  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  วัน / เดือน /  ปีที่รายงาน 

 ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์และโครงการในปี...................... 
-  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงาน 
-  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
-  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
-  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
-  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 แบบที่ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในภาพรวม 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในภาพรวม 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมประกอบ
ไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  2  ส่วน  คือ 

 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  การศึกษา 
-  อาชีพหลัก 

 ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
1)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
2)   การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
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4)   การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5)   ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8)   การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

  แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
ละยุทธศาสตร์ 
   เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 
  ยุทธศาสตร์................................... 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

-  เพศ 
-  อายุ 
-  การศึกษา 
-  อาชีพหลัก 

     ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
  2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
  3)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
  4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
  5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
  6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
  8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีช่วงระยะเวลาส าคัญ  2  ขั้นตอน  คือ 
-  การติดตามผลในระหว่างการด าเนินการตามโครงการ 
-  การติดตามผลในสิ่งที่เกิดข้ึนจริงเมื่อโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ /   
   เปูาหมายที่ตั้งไว้ 

 



                                                                                                                                                        
 75  
 
6.3  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


