
การจัดทําแผนปฏิบตัิการการจัดทําแผนปฏิบตัิการ
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ของของ    

องคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สวนแผนพัฒนาทองถิน่สวนแผนพัฒนาทองถิน่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น



พุทธทาสภิกขุพุทธทาสภิกขุ  แหงสวนโมกแหงสวนโมกขพลาขพลารามราม

  โลกที่งดงามโลกที่งดงาม  ทั้งดานทั้งดาน
วัตถุวัตถุ  &&  รางกายรางกาย

ขึ้นอยูกับเด็กๆขึ้นอยูกับเด็กๆ  ของเราของเรา  ,,  
ที่เราจะเตรียมเขาที่เราจะเตรียมเขา

อยางไรอยางไร  ??

เด็กคือผูสรางโลกที่แทจริง



แนวคิดในการวางแผนแนวคิดในการวางแผน

แนวคิดเชงิกระบวนการแกปญหาแนวคิดเชงิกระบวนการแกปญหา
ปญหาคืออะไรปญหาคืออะไร
ปญหามีสาเหตุมาจากอะไรปญหามีสาเหตุมาจากอะไร
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค                                                 

ในการแกปญหาคืออะไรในการแกปญหาคืออะไร
วิธีการหรือแนวทางแกปญหาคืออะไรวิธีการหรือแนวทางแกปญหาคืออะไร



แนวคิดในการวางแผนแนวคิดในการวางแผน

แนวคิดเชงิกระบวนการและเนื้อหาวิธีการแนวคิดเชงิกระบวนการและเนื้อหาวิธีการ
จะทําไปทําไมจะทําไปทําไม จะทําอะไรจะทําอะไร
จะทําที่ไหนจะทําที่ไหน จะทําเมื่อไรจะทําเมื่อไร
จะทําโดยใครจะทําโดยใคร จะทําเพื่อใครจะทําเพื่อใคร
จะทําอยางไรจะทําอยางไร จะใชจายเทาไรจะใชจายเทาไร



แนวคิดในการวางแผนแนวคิดในการวางแผน
แนวคิดเชิงการตัดสินใจแนวคิดเชิงการตัดสินใจ

เปาหมายเปาหมาย

แนวทางแนวทาง//โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม

วิธีการทํางานวิธีการทํางาน

4 Ms4 Ms

ผลลัพธ
ผลผลิต

กระบวนการ
ทรัพยากร



ก การวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



กฎหมาย เชน พ.ร.บ.
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546

การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

ขอมูลเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน ในทองถิ่น

นโยบาย และยุทธศาสตร
การพัฒนาเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว



กลุมเปาหมาย
ในการวางแผนหรือจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ควรแบงเด็กและเยาวชนออกเปน 3 กลุมอายุ 
และกลุมเด็กพิเศษ คือ

 เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ป
 เด็กอาย ุ6-14 ป
 เยาวชนอาย ุ15-25 ป
กลุมเด็กพิเศษ



ประเด็นดัชนีบงชี้สําคัญในการพัฒนาเด็กประเด็นดัชนีบงชี้สําคัญในการพัฒนาเด็ก++เยาวชนเยาวชน

  การบริหารจัดการการบริหารจัดการ  งบประมาณงบประมาณ  การมีสวนรวมการมีสวนรวม
  สภาวะดานสุขภาพสภาวะดานสุขภาพ  ความแข็งแรงความแข็งแรง                                      
การออกกําลังกายการออกกําลังกาย
สภาวะดานการศึกษาสภาวะดานการศึกษา
สภาวะดานสังคมสภาวะดานสังคม



การวางแผนเชิงวัตถุประสงค
1) ขั้นวิเคราะห
1.วิเคราะหบุคคล/องคกร
2.วิเคราะหปญหา
3.วิเคราะหวัตถุประสงค
4. วิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา



2) ขั้นวางแผนหลกัของโครงการ
1.กําหนดวัตถุประสงค/กิจกรรม
2.กําหนดปจจัยที่มีผลกระทบ
3.กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
4.กําหนดหลักฐาน/ขอมูลที่จะใช    
5.ตรวจสอบ



3) ขั้นกําหนดแผนปฏิบัติงาน
1.กําหนดแผนกิจกรรม(ระยะเวลา)
2.ผูรบัผิดชอบ (เจาภาพหลัก/รอง/
ผูสนับสนุน

3.ทรัพยากรการบริหาร



วิเคราะหบคุคลวิเคราะหบคุคล//องคกรองคกร
1.กําหนดภาพรวมของบุคคลที่เกี่ยวของ
2.วิเคราะหผลประโยชน/ความสนใจ/ความ
คาดหวัง

3.จัดแยกกลุมตามลักษณะที่เกี่ยวของ เชน
กลุมผูรับผลประโยชน กลุมเปาหมาย   
กลุมผูดําเนินการ



วิเคราะหบคุคลวิเคราะหบคุคล//องคกรองคกร
4. วิเคราะหผลกระทบที่มีตอโครงการ      
อันอาจจะเกิดจากการกระทํา/ปฏิกิริยาของ
คนกลุมนัน้ ๆ 

หัวขอสําหรับวิเคราะหบุคคล/องคกร

☺ ลกัษณะของกลุม ☺ ผลประโยชน 
แรงจูงใจ ทัศนคต ิ☺ ศักยภาพ ☺ สวนที่
เกี่ยวของ/มีผลตอการวางแผนโครงการ



วิเคราะหปญหาวิเคราะหปญหา
1.กําหนดปญหาสําคัญ
2.เขียนปญหาหลักในรูปประโยคสัน้ๆ
3.หาสาเหตุ (cause) ที่ทําใหเกิดปญหา   
4. หาผลตาง ๆ ที่เกิดจากปญหา
5.เขียนผังแสดงความสมัพนัธ              
เชิงเหตุผลในรูปตนไมปญหา



ขอสังเกตุ
• เขียนปญหาโดยระบุสภาพการณในแงลบ
• ระบุปญหาที่เกิดอยูจริง ไมใชการ
จินตนาการปญหาในอนาคต

• การระบุปญหา ไมใชเปนการระบุในแงที่
ขาดวิธีการแกไขแตเปนการระบุ
สถานการณที่ไมพงึปรารถนา



ตัวอยางตัวอยาง ไมมีอาหารเสริมใหเด็ก

 มเีด็กที่มีภาวะขาดสารอาหารเปน      
จํานวนมาก



ปญหาหลกั

ผล

สาเหตุ

เด็ก๐-๓ ป อยูในภาวะทพุโภชนาการจํานวนมาก

เด็ก/เยาวชน ไมมีคณุภาพ

เด็กมีสขุภาพไมดี เด็กมีสติปญญา/IQ ต่าํ

พอ แมปลอยปละละเลย ขาดการใหคาํแนะนํา

พอ แมไมมีความรู แมไมมีเวลา
เลี้ยงดู

อสม.ไมได
แนะนํา

สถานบริการ
สาธารณสุขไม

ทั่วถึง



วิเคราะหวัตถุประสงควิเคราะหวัตถุประสงค
1.เปลี่ยนขอความจากสภาพการณเชงิลบ เปนสิ่งที่พึง

ปรารถนา และสามารถดําเนินการใหบรรลุไดจริง
2.ตรวจสอบความสัมพันธระหวางวิธีการและผลทีพ่ึงจะได 

(Mean & EndS)
3.หากจําเปน อาจทบทวนแกไขขอความใหม เพิ่มเติมหรือ 

ลดวตัถุประสงค



เด็กที่มีภาวะขาดสารอาหารลดลงอยางมาก

เด็กมีสขุภาพแข็งแรง เด็กมีสติปญหาสูระดับมาตรฐาน

เด็ก/เยาวชนเปนอนาคตของทองถิ่นที่มีคณุภาพ

พอ แมเอาใจใสดแูลลูก

อบรมเตรียมความ
พรอมใหแกพอ แม

รณรงคการ
ดแูลสขุภาพ
และเลี้ยงลูก

ปรับปรุงกระบวนการใหความรู

อสม.ปฏิบัติ
หนาที่
ถูกตอง

สถานบริการ
สาธารณสุขไม

ทั่วถึง

ผล

สาเหตุ

ปญหาหลกั





วิเคราะหทางเลือกในการแกปญหาวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา
1.กําหนดหาทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ ที่อาจเปน
ยุทธวธิ ีหรือแนวทางในการดําเนนิโครงการ

2. คัดเลือกยุทธวิธีหรือแนวทางที่นาจะเปนไปได
ไวเพียง ๑ วิธีหรือมากกวานัน้

3.ตัดสนิใจเลอืก



วิเคราะหทางเลือกในการแกปญหาวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา
วิธีวิเคราะหทางเลือก

๑. คดัวัตถุประสงคที่ไมตองการ/
ไมสามารถดําเนินการไดออก

๒. พิจารณาวาแนวทางใด                                         
ใหประโยชนสูงสดุ



ผลจากการทํางานผลจากการทํางาน

ผลผลิต
output

ผลลัพธ


outcome

ผลกระท
บ

impact

ผลสัมฤทธิ์
Result





ความพึงพอใจ(ประสิทธิผล)

การจัดการดานการเงินการคลัง(ประสิทธิภาพ)

การพัฒนากระบวนการทํางาน

การพัฒนาองคความรู

ผูไดรับผลกระทบผูบรหิารพอใจ
ชุมชนมีสวนรวม

 งบประมาณ ชุมชนสนับสนุน รายจาย/คุมคา

โครงการ/กจิกรรม ชุมชนมีสวนรวม ขั้นตอนการดาํเนินงาน

บุคลากร วิชาการ อุปกรณ

การสรางความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่น



ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบตัิการขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบตัิการ

๑๑..  การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ
การเก็บรวบรวมขอมลูการเก็บรวบรวมขอมลู

ขอมลู

แผนพัฒนาทองถิ่น

ขอมูลระดับประเทศ/
จังหวัด

ชุมชน/หมูบาน

หนวยระดับอําเภอ







25522552
((บาทบาท))

25512551
((บาทบาท))

25502550
((บาทบาท))

--เจาภาพหลักเจาภาพหลัก
--เจาภาพรองเจาภาพรอง  
--หนวยงานหนวยงาน
สนับสนุนสนับสนุน

เชิงปรมิาณเชิงปรมิาณ
เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ

โครงการโครงการ
๑๑..  กิจกรรมกิจกรรม
๒๒..  กิจกรรมกิจกรรม

หนวยงานที่หนวยงานที่
รับผิดชอบรับผิดชอบ

ผลลัพทผลลัพท
ที่คาดวาจะที่คาดวาจะ
ไดรับไดรับ

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มาเปาหมายเปาหมาย                        
((ผลผลิตผลผลิต
ของของ

โครงการโครงการ))

วัตถุประสงควัตถุประสงคโครงการโครงการที่ที่

ยุทธศาสตรดาน...............................................
แนวทางการพัฒนา...................................................



๑๑..  การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ
เกณฑการพิจารณาความสําคัญของปญหาเกณฑการพิจารณาความสําคัญของปญหา
 ขนาดของกลุมที่ไดรับผลกระทบ
 ความรุนแรง/เรงดวนของปญหา
 ความเสียหายที่จะเกิดในอนาคต
 การยอมรับรวมกันของชุมชน
 ความเปนไปไดในการแกปญหา



๒๒..  การวิเคราะหศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพฯการวิเคราะหศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพฯ

SWOT Analysis

๓๓..  การกําหนดวัตถุประสงคการปองกันแกไขปญหาการกําหนดวัตถุประสงคการปองกันแกไขปญหา

 วัตถุประสงคโดยรวม
 วัตถุประสงคเฉพาะสวน/เฉพาะเรื่อง



๔๔..  การกําหนดเปาหมายรวมการกําหนดเปาหมายรวม
 เงื่อนเวลา
 ปริมาณ ที่ตองการใหเกิดขึ้น
 คุณภาพ
 พื้นที่*
 กลุมเปาหมาย*
 เปนไปไดในการใชทรัพยากรการบริหาร
 ผลลัพธที่เกิดในอนาคต



เปาหมายการปฏบิัติงานเปาหมายการปฏบิัติงาน
 เชิงพื้นที่
 เชิงกลุมประชากร
 เด็ก/เยาวชน อายุไมเกิน ๒๕ ป ที่แบงเปน    
3 กลุม
 เด็กกลุมพิเศษ



แนวทางในการกําหนดโครงการแนวทางในการกําหนดโครงการ//กจิกรรมกจิกรรม
ใชโครงการใชโครงการ//กิจกรรมที่ดาํเนินการอยูแลวกิจกรรมที่ดาํเนินการอยูแลว  เปนหลกัเปนหลกั  
เชนเชน  การเพิ่มปจจัยบวกการเพิ่มปจจัยบวก
หากจําเปนจึงกําหนดโครงการหากจําเปนจึงกําหนดโครงการ//กิจกรรมขึ้นใหมเปนกิจกรรมขึ้นใหมเปน
การเฉพาะการเฉพาะ
คํานึงถงึเปาหมายคํานึงถงึเปาหมาย((ทั้งเชิงพื้นที่ทั้งเชิงพื้นที่++ประชากรประชากร))



Q & A



..



กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
www.thailocaladmin.go.th

e-book , แผนพัฒนาทองถิ่น , โครงการอบรม..............


