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คำนำ 
 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็น    
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ          
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและ
ประเมินผล ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่า
ผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงาน ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อีก
ทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามหรือประเมินถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ ได้ ให้           
ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนทำให้รายงานผลเล่มนี้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ 2 
 

ส่วนท ี
 

      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้มีบทบัญญัติส่งเสริมให้องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง จากกฎหมาย                
ฉบับต่างๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ                             
ว่าด้วย การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ .ศ. 2542 และพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ                          
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  มีบทบาท  และอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผน                     
การส่ งเสริมการลงทุน  พาณิ ชยกรรม และการท่องเที่ ยวด้ านการบริหารจัดการและการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

      แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การดำเนินงาน        
ขององค์กรเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สู งสุด                              
แก่ท้องถิ่นของตน  จึ งกำหนดให้องค์กรปกครองส่ วน ท้องถิ่น   มีหน้ าที่ จัดทำแผนพัฒนาท้ องถิ่น                    
อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย          
ที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น                   
และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  
๕)  ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน  
 

      ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่ กล่าวมาข้างต้น                       
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ ดี เท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่ งชี้                      
ถึงผลการดำเนินงานที่ เกิดขึ้น ได้ก็ ไม่ สามารถที่ จะบ่ งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้                      
“ระบบติดตาม”จึ งเป็ น เครื่อ งมื อสำคัญ ที่ ช่ วย ในการปรับปรุ งประสิทธิ ภ าพ ในการดำเนิ น งาน                           
รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมาย
หรือไม่อย่างไรเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

      การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ           
ของโครงการที่ ดำเนินการอยู่ โดยที่“การติดตาม”(monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ                    
ซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่               
และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า 
ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ                  

 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 



๒ 
 

 

ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน      
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติ งานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน                          
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว                
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา 
การติดตามดูความสามารถในการเข้ า ถึงโครงการของกลุ่ ม เป้ าหมายการติดตามดูประสิ ทธิภาพ                      
ในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้ว
ผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิค
เชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ                                            

      นอกจากนี้ ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม                  
ในความเป็นจริงแล้ว ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้                       
ว่าการวางระบบติดตาม ไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สู ง  หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด                     
บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงาน             
การติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time) เพียงจำนวนหนึ่ ง                   
ที่มีความเชี่ยวชาญ  ในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพ                 
ในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ“การประเมินผล”นั้นเป็นสิ่ งหนึ่ งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ         
เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต                   
หรือการยุติ  การดำเนินการซึ่ งขึ้นอยู่ กับวัตถุ ประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงาน                            
จึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการ            
ที่ ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ กำหนดไว้หรือไม่                             
อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(feedback) ที่สามารถนำไป                      
ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า                   
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

      ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่ จะชี้ ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด                         
จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น         
เพราะว่า การดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผล              
ในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการ          
ที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ เกิดความโปร่งใส              
เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต          
การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสาง จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5              
รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖5)                    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง เป็นไปด้วย                  
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง                
จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ                           
พ.ศ.๒๕๖5 รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕65 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕64  ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖5) 
ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
          เป็ น ก ารป ระ เมิ นป ระสิ ท ธิภ าพประสิ ท ธิ ผ ลของการดำเนิ น โครงการ  กิ จกรรม                                      

ซึ่ งเป็ นการประเมิ นทั้ งแผนงาน  น โยบายขององค์ กรและประเมินผลการปฏิ บั ติ งานของบุ คคล                               
ในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
จ ริ งห รื อ ไม่  สนองตอบ  ต่ อความต้ อ งการของป ระชาชน หรือ ผู้ ที่ มี ส่ วน ได้ เสี ยทุ กฝ่ ายห รือ ไ ม่                                  
การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงาน                 
เพ่ือให้ทราบว่าผลที่ เกิดขึ้นถูกต้อง  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตาม                           
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชน                
ในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน                 
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จ
หรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts)  ก า ร ป ร ะ เมิ น ปั จ จั ย น ำ เ ข้ า ห รื อ ท รั พ ย า ก ร ที่ ใ ช้ โ ค ร ง ก า ร                                     
(input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ  ( implementation process)                
การป ระ เมิ น ผลิ ตน โยบ าย  (policy outputs) ก ารป ระ เมนผลลั พ ธ์  น โยบ าย (policy outcomes)                         
และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม                
และประเมินผลก็คื อจะช่ วยทำให้ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่นนำไป เป็ น เครื่อ งมื อ ในการปรับปรุงน โยบาย                           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ และนโยบายของรัฐบาล                                                                                       
หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการ ในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด  
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจซึ่ งการติดตามและประเมินผลนี้  มีทั้ งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในพ้ืนที่องค์กรภาคประชาสังคม                                
หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ                       
และท่ีสำคัญที่สุด คือ ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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           เมื่ อ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ได้ ด ำ เนิ น กา รป ระกาศ ใช้ แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น                         
และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม             
การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ                     
เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง                         
บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

          ก ารน ำแ ผ น ไป จั ด ท ำงบ ป ระม าณ นี้ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ ก ระท รว งม ห าด ไท ย                                   
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ 
และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของ             
ทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้                 
ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

          ๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน    
ตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

          ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้ เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์                  
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

          ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็ นภารกิจหลัก                    
ตามแผนพฒันาท้องถิ่นท่ีจะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

          ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน           
ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณ               
ไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมห้ามจ่ายจากเงินสะสม
ทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู ้

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
ใช้แผนพฒันาท้องถิ่น กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถปุระสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

          กล่าวอีกนัยหนึ่ งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญ                   
ในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมาย                 
ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน             
ที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค 
(threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่ งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร สภาพ พ้ืนที่                           
และผู้ มีส่ วน เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่ การปรับปรุงแผนงานให้ เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม                  
ในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป   
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ  
และจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาส             
ในการเสริมสร้าง ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาส  

2.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 

 



๕ 
 

 

ที่ จะดำเนินการและตั้ งมั่ นอย่ างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่ งที่ เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป                         
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้หมั้นเพ่ือรอโอกาส                               
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ 
พร้อมการปรับปรุ งและเร่ งรีบดำเนิ นการสิ่ ง เหล่ านี้ จ ะถูกค้นพบ เพ่ื อ ให้ เกิ ดการพัฒ นาท้ องถิ่ น                              
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน                                
เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
               แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘  ดังนี้   
               ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ               

การคัดเลือกอีกก็ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 

 
 



๖ 
 

 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ               

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)  

  
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๒)   

 

ขั้นตอนที่ ๔    
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น               

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                        
พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ                           
ในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ                     
ไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี                             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)                
พ.ศ. ๒561 ข้อ 29 (๓)    

 

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ              
ในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่ าว                
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม  
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (๕)   
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  ได้กำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง โดยอาศัยหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

คณะกรรมการ
ติดตาม           

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก       
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตาม                                 
และประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม          
และประเมินผลแผนพัฒนา 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

 

 
 



๘ 
 

 

 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้ บริหารท้องถิ่น เสนอต่อส ภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                           
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย                    
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา                   
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

2. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0810.3/ว 1239 ล งวันที่  21 กุมภ าพันธ์  2565                         
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ข้อ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและ                      
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น
ได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติการใช้แผนปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อที่ 15 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ข้อ 15.3 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปแีล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น  

                1)เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้ว
ให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภา
ท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้ อซักถาม 
การอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต 

           2)ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
ภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ 40 หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ข้อที่  15.4 เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น            
ส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสาภท้องถิ่น
รับทราบ 

 เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้น          
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วอย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพ่ือนำไปดำเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย    



๙ 
 

 

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)                    
พ.ศ.2561            

      คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

      ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดั งกล่ าวคณะกรรมการ จึงได้กำหนดกรอบ                             
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

     5 .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe) ความสอดคล้ อ ง (relevance) ความพอเพี ยง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)               
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ                       
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
           การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล       
แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย    
เพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคม         
และชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
    การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึง              
ถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท     
 
  

 

 
 

 

 
 



๑๐ 
 

 

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยว

ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   
๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพ ยากรธรรมชาติ ไม่ ถู กท ำร้ าย  สภาพแวดล้ อม ในชุ มชนดี ขึ้ น                 
ปราศจากมลภาวะที่ เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเลียลดลง                           
การระบายน้ำดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่  

และได้ รับ การส่ ง เสริมอนุ รักษ์ สู่ คน รุ่น ต่ อ ไป  ประชาชน เด็ กและเยาวชน ในท้ องถิ่ น มี จิ ต สำนึ ก                            
เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทยรวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต          
รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
            ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่   งบประมาณถูกใช้ ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า                         
เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรอืไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
            ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับ      

การแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

            ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลาง ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
             เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         

โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  
เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ 
กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

5.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินก ารวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชน  ปัจจุบันโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ   
ต่อท้องถิ่น   เช่น  สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโล ยี  การเมือง กฎหมาย สั งคม สิ่ งแวดล้อม วิ เคราะห์                     
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ   

          



๑๑ 
 

 

หรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการ               
และแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค         
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน               
สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)                      
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

5.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
5.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
5.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
5.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
                 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล               
โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ  ดังนี้ 

6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  5  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) 
ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้                    
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบล              
บ้านสาง เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน               
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้  
 
 

 

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 

 
 



๑๒ 
 

 

 (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เค รื่ อ งมื อ  อุ ป กรณ์  สิ่ งที่ ใช้ เป็ น สื่ อ ส ำห รับ การติ ด ตามและป ระ เมิ น ผล                     

เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้         
ทั้งข้อมูล เชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์
ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ            
สำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน                  
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ                      
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็ น เป็ นวิธีการติดตามและประ เมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง                      

กับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆอันได้แก่แผนพัฒนา        
แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญาการเบิกจ่ายงบประมาณ               
เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่   สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร                
อันได้แก่ ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไป           
ตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 

  

             6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล        
การนำข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร
สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนิ นการเก็บข้อมูลจาก  แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น   แผนการดำเนิ นการ             

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดำเนินโครงการ
จากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 

   
     
           สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ              
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง  ดังนี้   
 

7.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑ )  แบบตัวบ่ งชี้ ในการปฏิบัติ งาน ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ด                

ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  
 
 
 

7.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

 
 



๑๓ 
 

 

   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการส่งเสริมกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง   
              ส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 

7.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่ งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิ งคุณภาพ                  
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึง
พอใจ มีดังนี ้

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
บ้านสาง ในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
บ้านสาง ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตาม  
และประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒ ) เห็ น จุ ด ส ำคัญ ที่ จ ะต้ อ งป รับ ป รุ งแก้ ไขอย่ า งชั ด เจน  ทั้ ง วั ต ถุ ป ระส งค์ ขอ งแผน งาน                          

ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสม         
ต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าว                
เกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสม         
ต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว       
ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

 
 

http://www.dla.go.th/


๑๔ 
 

 

๗)  ทำให้ผู้ ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล         
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำ
โครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผล
โครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทำการประเมินผล
ต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควร           
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้อง          
กับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการ     
ที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา                  
ของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 



๑๕ 
 

 

 
 
 
 



๑๕ 

 

 

 
 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่ พึงประสงค์นั้น       

จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และกำหนดแนวทางการพัฒนา    
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว            
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และ        
สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอ
ภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ปี ต่อจากนี้ไป           
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (๓ ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔ ) ยุทธศาสตร์             
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต       
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ      
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑ ) การเสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒ ) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง        
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ  การรักษา                     
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ    
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗)  การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ            
มากขึ้น 

 
 

ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



๑๖ 

 

 

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรม           
ในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ 
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์       
ทุกด้ าน  อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม                          
การพัฒนา ทุนมนุษย์  และการบริหารจัดการทั้ งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  กรอบแนวทาง                          
ที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ         
และสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศ สู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค             
และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒ ) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรม             
และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม
การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา        
และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่ง
อาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภ าค เกษตร  โดย เสริมส ร้ างฐานการผลิ ต ให้ เข้ มแข็ งและยั่ งยื น                  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืน       
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตร      
ที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัล              
และการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนา              
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน    
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕ ) การลงทุ น พัฒ นาโครงสร้าง พ้ืนฐาน  ในด้ านการขนส่ ง  ด้ านพลั งงาน            
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา    
กับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทย    
ในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 



๑๗ 

 

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทย          
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัว
ที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครวัในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม             

เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาค      
และเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                  
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ำ                  
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนา มุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ     

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ด้ านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ                   
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาด               
ที่เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



๑๘ 

 

 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศกำลังประสบอยู่              

ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                       
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่ งยืนโดยวิสัยทัศน์                   
ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนา                         
ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง              
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”                 
ของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ำในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง     

และยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้ องกันการทุจริตประพฤติชอบ                   

และธรรมาภิบาลในสังคม 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการพัฒนา 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2559 – 2562) 

วิสั ยทั ศน์  (Vision) :ประตูการค้ าสู่ ส ากล  โดดเด่น วัฒ นธรรมล้ านนา ดิน  น้ ำ ป่ า                 
สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

พันธกิจ (Mission) : 
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิ สติกส์                            

เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกร อุตสาหกรรม          

เพ่ือเพ่ิมพูนมูลค่า 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนา 

ตะวันออกดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
   4. อนุรักษ์  พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 



๑๙ 

 

 

 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : 
“ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์” 
 

เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) 
2. เพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AC และประเทศอ่ืน เๆพ่ิมข้ึน 

 
3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมนำสินค้าเกษตร    

และอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้น 

ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ 
5. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสร้างภาคีในการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
ให้เกิดความยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ เชื่อม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด 

วิจัย พัฒนา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืน
ภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 

2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ 
SMEs 

3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS 
โดยจัดตั้ งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน 
Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้น

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดย
ใช้หลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนา
กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

3.)  สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการ  



๒๐ 

 

 

      อุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน   
 
      เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็ง  
      ของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทาง    
การจัดจำหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัว

และชุมชนในการดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาส
ทางการศึกษา เตรียมความพร้อมใน   การปรับตัวสู่สังคมผู้อาวุโส ตลอดจน
ส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ            
เชิงสุขภาพ โดยปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัย
และพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริม               
ความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว กับประเทศในกลุ่ม GMS 

3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ตลอดจนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดทำ

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
เรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 

2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือ
ฟ้ืนฟูที่ต้นน้ำและป่าชุมชน การจัดทำ Food Bank การทำฝายต้นน้ำแบบ
ผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชิพในชุมชน
ในพ้ืนที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยาย
โอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
เทคโนโลยี GIS ในการจัดทำฐานข้อมูลและนำไปใช้ 

4.)  สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
      สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุก  
      ระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและ บูรณาการหน่วยงานที่  
      เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพ่ือลดความ  
      สูญเสียให้น้อยลง 
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แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2557 – 2560) 

วิสัยทัศน์  
“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ   
1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่เป้าหมายใหม่ 

 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยาย
มูลค่าการค้าชายแดน      

 3. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชน
เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557 – 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่ งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ 1.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

    2.จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิต
เกษตรปลอดภัย มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
    3. จังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 
เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์  1.พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
    2.พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
    3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    4. พัฒนาการค้า การลงทุน 
    5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาส
ทางการตลาด การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และ       
ด้านการตลาด  

2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะ
ความรู้ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมรับการแข่งขัน               
ทางธุรกิจ 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นท่ี 
5. ส่งเสริมโครงการปิดทองหลังพระ 
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6. พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงกับประเทศ   

อนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง (GMS) อาเซี่ยน (AC) 
7. พัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน 
8. พัฒนาเส้นทางคมนาคม และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบโลจิสติกส์รองรับ       

การเชื่อมโยงตามแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) 
9. ส่งเสริมการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS อาเซี่ยน (AC) และประเทศ   

คู่ค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

เป้าประสงค์ 1. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งภาคใตป้ระชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ 1. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

2. สร้างคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 

  แนวทางการพัฒนา   

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐ                
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และสาธารณสุข 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. พัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 1.จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและ
ลดการเกิดภาวะโลกร้อน 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
   2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ำ 
   3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
   4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

แนวทางการพัฒนา    

1. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
               1.1 การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    1.2 สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.3 ส่งเสริมการปลูกป่า 
           2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ำ 
    2.1 การสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 
    2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญ 
    2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ำ 
   3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
   4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

เป้าประสงค์  1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชน  
                   เข้มแข็ง 
กลยุทธ์   1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพิทักษ์ รักษ์สถาบัน 

     2. ป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด 
     3. เพ่ิมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
     4. เพ่ิมศักยภาพด้านความมั่นคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา  
  1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ  
      2. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบูรณาการสกัดการนำเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

จับกุมผู้ค้า บำบัดผู้เสพ 
   3. การสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
   4. การอำนวยความเป็นธรรม 

  5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 

       1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2564) 
    วิสัยทัศน์  

“ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 
 
               ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.๒๕61 –  
๒๕64)  ประกอบด้วย ๕ ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางพัฒนา 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบ  
    เศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่ว การค้าและการลงทุน 
๒. พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพ่ือประชาชน 
๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว 

                                   อย่างยั่งยืน 
๔. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง  
    การเกษตร และเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่าง  
    มีคุณภาพและ มาตรฐานในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางพัฒนา 
1.พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานกำหนด

วาระการพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.การส่งเสริมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนคนในชุมชน 
และท้องถิ่น 

4.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง

หลักประกันความมั่นคง 
6.ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันใน 

   ประชาคมอาเซียน 
7.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

   1.อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
2.พัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.เพ่ือการสนับสนุนการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
1.ปกป้อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
1.บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
3.พัฒนาสมรรถนะของอค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
นโยบาย Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  หรือ

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มี
ภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทาง
พัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส และภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว               
ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก 
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ประเทศไทย 1.0  เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น ประเทศไทย 2.0                  
เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม ประเทศไทย 
3.0  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ไทยในยุค 1.0 
2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุ ให้
นำไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัสใหม่ว่า “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth)       มี
รายได้สูงโดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของ
ประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย หรือประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ 
“Creative Economy”  

Thailand 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “Value –Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  ดังนั้น Thailand 4.0  จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทำที่มีลักษณะสำคัญ คือ 
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริการจัดการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยน
จาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

Thailand 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง  เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1.กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 

3.กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา e-market place, e-commert  เป็นต้น 
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5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยี                          

การออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
การพัฒนาประเทศภายใต้ Thailand  4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการ

พัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน   ตาม
วิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา 
และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด ประชารัฐ  ที่ผนึก
กำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรทั้งในและระดับโลก ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น สามารถนำนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพ่ืออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

“ สิ่งแวดล้อมดี  ประชาชนมีคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  สู่บ้านสางน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”        
          2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  มีทั้งหมด  5  ด้าน  ดังนี้      
   ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และ  
                                                     วัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย   
   ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล        
           2.3  เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีรายได้พอเพียง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
          2.  มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพียงพอและทั่วถึง 

3.  หมู่บ้าน คิดเป็น  ทำเป็น  สามารถแก้ปัญหาของตนเอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชนได้อย่างยั่งยืน  
4.  ประชาชนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  การเมืองโปร่งใส  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  มั่นคง ปลอดภัย  ท้องถิ่นเข้มแข็ง  สามารถ 
     พ่ึงพาตนเองได้ 

   2.4  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI / Targets) 
                     1.  ร้อยละของรายได้ประชากร เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000  บาท ต่อหัวต่อคนต่อปี               
                          ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 
  2.  ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ( ค่าเป้าหมาย :  
                          ระดับ 5 ) 
  3.  ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 

4.  ระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 
5.  ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมตรวจสอบ

จากประชาชน ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 80 ) 
6.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านสาง 
     ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 70 ) 

2.5  กลยุทธ์   
๑)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ ให้เพียงพอ 

และท่ัวถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ

ปฐมวัย เด็ก นักเรียน  ให้มีทักษะและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
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๓)  ส่งเสริมสังคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้  พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวนโยบายของรัฐ 
๖)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ กีฬา และนันทนาการ ให้มีสุขภาพ

แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
๗)  พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร  พัฒนาขุดลอก คูคลอง

ต่างๆ ให้มีแหล่งน้ำที่สะอาด  ปลอดมลพิษ 
๘)  พัฒนาฟ้ืนฟู  ส่งเสริมและสนับสนุน  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น  

และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ตลอดถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(ธรรมาภิบาล) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานยุคใหม่  พัฒนาและส่งเสริมระบบการให้บริการที่ดี                       
แก่ประชาชน และนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   

๑๐)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
ที่ดี  พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ และประสิทธิภาพ                         
ในการปฏิบัติงาน  และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  ๑๑)  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม  และเตรียมความพร้อมในการการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยธรรมชาติ
ต่างๆ   

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ฟ้ืนฟู    
แหล่งน้ำ ลำน้ำคูคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน บริหารจัดการระบบกำจัดขยะแบบครบวงจร  และจัดการขยะมูลฝอยและ        
สิ่งปฏิกูล 

๑3)  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ        
แบบพ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
                     การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เป็นการดำเนินการภายใต้
สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความ 
เคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  ทิศทางการบริหารจัดการตำบล
บ้านสาง  มุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   จึงเป็นการใช้จุดแข็ง  
และศักยภาพ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายในตำบลบ้านสาง เพ่ือ
เป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
ขณะเดียวกัน  จำเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  
การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกต่อการเดินทางและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ที่จำเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปา การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่น  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                    
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โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหา
ด้านสาธารณสุข โรคระบาดต่างๆ  ที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้าย แรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี                      
ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ จะต้องจั ด
สวัสดิการสังคมสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง การจัดการด้านการศึกษา 
เน้นการพัฒนามาตรฐาน ด้านการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาค
อาเซียน  การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้าใจ                        
หลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล และเงื่อนไขมีความรู้  การมีคุณธรรม และความ  มีเหตุผลใน
การดำเนินชีวิต  และขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร  และมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การนำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายแกค่รัวเรือน  การมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น  การพึ่งพาตนเอง  พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชน สร้างแผน
ชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง  การเสริมสร้างองค์ความรู้  การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบล  นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไป  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การบริหารงานขององค์กร  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากร   
อย่างมีส่วนร่วม  ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  
และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลง  ทั้งภายในและภายนอกตำบลอย่างรอบคอบ   
                          เทศบาลตำบลบ้านสาง  มีจุดเด่นคือเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตก  และ 
มีพ้ืนที่ติดบริเวณกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก  กว๊านพะเยาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนบน   
มีทัศนียภาพที่มีความสวยงาม  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใจกลางเมืองพะเยา และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา
ชนิดต่างๆ  มีทัศนียภาพโดยรอบเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น และการชมพระอาทิตย์ตก    
ริมกว๊านพะเยา  เป็นภาพที่สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นและมาเยือนกว๊านพะเยา เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่สร้างชื่อเสียงของจังหวัด และเป็นที่รู้จักแพร่หลายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านสาง                
มีทำเลที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  นอกจากนี้บริเวณริมกว๊านพะเยา  ยังมีสวนสาธารณะซึ่งเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบกว๊านพะเยา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง
และการแปรรูปผลผลิตจากปลา  เช่น ปลาส้ม  ปลาเจ่า  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น 
การดูปลา  การชมดอกบัวบาน  และส่งเสริมการออกกำลังกาย  เช่น การเดิน วิ่ง  การขี่จักรยาน และกิจกรรม
นันทนาการอ่ืนๆ  และมีพ้ืนที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร  เช่น ทำนา ทำสวน  นอกจากนี้ภายในพ้ืนที่ตำบล
บ้านสาง  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น น้ำตก ผาเกล็ดนาค  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า                 
โอท็อปของตำบล  ได้แก่ ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา  สามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น และผลิตสินค้าไปจำหน่ายสู่ตลาดภายนอก  และในอนาคตการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  
จะเป็นโอกาสที่จะทำให้ตำบลบ้านสาง  สามารถพัฒนาสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  และ              
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ได้จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  สภาพพ้ืนที่ตำบล                  
บ้านสาง มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม  น่าอยู่  และศักยภาพของเทศบาลตำบล
บ้านสาง  ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการท่องเที่ยว          
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ภาคประชาชน  ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ 
จึงกำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ของเทศบาลตำบลบ้านสาง  คือ “ เป็นเทศบาลที่เน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือเป็น
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สินค้าโอท็อบที่ มีคุณภาพ  และมาตรฐานสากล  อนุ รักษ์  พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ” 
 
 
 
 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง         
จะเห็นได้ว่า มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน  ในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน  จะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้ง   เร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น   เพ่ือเตรียม                   
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชน ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ  ภายในชุมชนให้มี
คุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาส                         
ทางเศรษฐกิจ ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิต และ                   
การบริโภคที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม  ซึ่ งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ ยั่ งยืนของชุมชน                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ของเทศบาลตำบลบ้านสาง ได้ใช้การ
วิ เคราะห์ ศั กยภาพ   เพ่ือวิ เคราะห์ปั จจัยและสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงที่ มี ผลต่อการพัฒ นา                 
และศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม 
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการ
ตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่น มีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการ
ดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค    
( Threat – T) เป็นเครื่องมือ  จากการวิเคราะห์และประมวลผลการทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   พร้อมทั้งได้มีการประเมินถึงปัจจัยด้านต่างๆ  ที่เป็นทั้งปัจจัย
เอ้ือหรือปัจจัยสนับสนุนจากภายในและภายนอก และปัจจัยที่ไม่เอ้ือจากภายในและภายนอก  สามารถนำมา
สรุปผลการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค  SWOT ANALYSIS  ซ่ึงทำให้สามารถตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค 
และโอกาส ตามประเด็นการพัฒนา  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้      
1) ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง    

1.  ตำบลบ้านสาง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เอ้ือต่อ 
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     การทำการเกษตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์   เหมาะสำหรับเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ    
     และสามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรได้ดี     
2. มีการคมนาคม ขนส่งที่สะดวก มีถนนสายหลักแม่นาเรือ - แม่ใจ  เหมาะสำหรับการสัญจร  
     ไปมาเชื่อมต่อระหว่างตำบล  และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยา  
     ฝั่งตะวันตก ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน และสามารถพัฒนาให้ 
     เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ต่อไป 
 

จุดอ่อน   
1. ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตสินค้าบริการ   
2. ขาดแหล่งกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร  ทำให้ขาดแคลนน้ำในการเกษตรในฤดูแล้ง   
3. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การบริหารจัดการ  ต้นทุน

การผลิตสูงราคาผลผลิตตกต่ำ  มีการใช้สารเคมีในการปลูกพืชไร่และพืชสวน  
4. ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

โอกาส   
1.  รัฐบาลมีนโยบายและสนบัสนุนการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมือง   โครงการ  
      อินเตอร์เน็ตตำบล  โครงการธนาคารประชาชน  โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (Otop)    
      โครงการประชารัฐ โครงการกองทุนพัฒนาชุมชน  เป็นต้น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา เน้นการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน   
      เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข้อจำกัดและอุปสรรค   
1.  ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ ภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ

ในระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2) ด้านสังคม 
จุดแข็ง   

1. ทุกองค์กรตั้งแต่ส่วนราชการ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนใน
พ้ืนที่มีความตื่นตัวต่อพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างมาก 

2. มีการรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอปพร.กลุ่มอสม. คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ฯลฯ 

จุดอ่อน   
1. การดำเนินการปราบปรามยาเสพติดยังมีการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ที่เข้าถึงในทุก

หมู่บ้าน ทำให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมเสี่ยง 
2. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีศักยภาพ แต่ยังไม่

สามารถบูรณาการทำงานร่วมกันได้เท่าท่ีควร 
โอกาส   

1. นโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  และอำเภอมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
     อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ  และเรง่รัดให้ทุกส่วนของราชการร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา 

ข้อจำกัดและอุปสรรค   
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วน และผู้มีอิทธิพล  เข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการค้ายาเสพติด  ทำให้  
     ยากต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
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2.  กระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางคุณธรรมและ 
     จริยธรรม 

3.) ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง   

1.  นโยบายสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตาม 
     ประเมินผลทุกระดับทั้งผู้เรียนและผู้สอน   
2. ผู้นำทางศาสนาเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น  มีการพัฒนาด้านการ  
     ศาสนา ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม  

จุดอ่อน   
1. กลุ่มประชาชนบางกลุ่มยังขาดคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ในการดำเนินชีวิต   
2. ประชาชนมีค่านิยมที่เน้นบริโภคนิยม โดยยึดติดกับวัตถุ สิ่งของ และการบริโภค ทำลายวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของประชาชน 
โอกาส   

1.  กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ  จารีต  
     ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
3. เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ สื่อต่างๆ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ มีความก้าวหน้า  
      ในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ข้อจำกัดและอุปสรรค   
1.  ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  ระบบการแข่งขันทำให้เกิดความเห็น     
     แก่ตัว  แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เน้นการบันเทิงมากกว่าการส่งเสริมทางวัฒนธรรม 

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง   

1. พ้ืนที่ของตำบลบ้านสาง มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ห้วยแม่ตุ่น ร่องสาง ร่องบวบ กว๊าน 
      พะเยา   สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร  และอุปโภคบริโภค   

จุดอ่อน   
1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน เน่าเสีย การใช้สารเคมีใน  
     การเกษตรทำให้เกิดสารพิษตกค้าง และไหลลงสู่แหล่งน้ำ 
2. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     เท่าท่ีควร มีการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม การบุกรุกป่า ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
     ปัญหาหมอกควัน ภัยธรรมชาติต่างๆ  
3. การขยายตัวของประชากรในหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะ และประชาชนไม่เข้าใจผลกระทบ   
     และจิตสำนึกที่ดี และนำขยะไปทิ้งตามถนน นอกพ้ืนที่ ในป่า สร้างปัญหาให้กับหมู่บ้านในพื้นท่ี  
     นั้นๆ  

โอกาส 
1.  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา มีนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
ข้อจำกัดและอุปสรรค  
  1.   ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร  เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ  ในการพัฒนาแหล่งน้ำและ 
                 รักษาสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
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3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิต  และการทุจริตประพฤติมิชอบ 
จุดแข็ง   

1.  การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว  
     มากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนลง  มีโครงการปฏิบัติการเชิงรุก      
2. การคมนาคม การสื่อสาร มีความสะดวก ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น      

จุดออ่น   
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ประชาชนขาดความรู้ความ 

เข้าใจภารกิจของหน่วยงานขององค์กรภาครัฐ 
 

โอกาส 
1. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 
     ความปลอดภัยของประชาชนไม่เพียงพอ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกัน และรักษาความ  
     สงบเรียบร้อย 

ข้อจำกัดและอุปสรรค   
1. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดความตระหนักและ

จิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง   

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน แหล่งน้ำ ประปา ถนน ไฟฟ้า ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง เนื่องจาก
มีงบประมาณที่จำกัดในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 

จุดอ่อน 
1.  ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ำ ทำให้ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค และน้ำเพ่ือ  

               การเกษตรในฤดูแล้ง   
โอกาส 

1. พรบ.การกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น    
ทำให้เทศบาลมีอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย งบประมาณ การเงิน การคลัง  มีความ
คล่องตัวในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 

ข้อจำกัดและอุปสรรค 
 1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีความล่าช้า ไม่เพียงพอและครอบคลุมภารกิจ ทำให้เป็นข้อจำกัดใน
การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3) ด้านการเมือง และการบริหาร 
จุดแข็ง   

1.  ประชาชนมีความตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ   
      ในหมู่บ้าน 
2. มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมมากขึ้น 
จุดอ่อน 

1. ประชาชนขาดความรู้ในด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในชีวิตประจำวัน 
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โอกาส 
1. ผู้นำท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมและ

ศักยภาพในการบริหารงาน 
ข้อจำกัดและอุปสรรค 

1. ข้อกฎหมาย ระเบียบฯ เกี่ยวกับการบริหารงานไม่เอ้ือต่อการพัฒนา และไม่สามารถตัดสินใจได้
ทันเวลา  

2. การจัดสรรงบประมาณจำนวนจำกัด และล่าช้า ทำให้เป็นข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตโดยภาพรวมของท้องถิ่น 
 จุดแข็ง (Strenght ) 

1.  มีเส้นทางผ่านไปยังอำเภอแม่ใจ และจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก  และการคมนาคมติดต่อ  
    ระหว่างหมู่บ้าน และพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
  2.  เป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านการทำเครื่องปั้นดินเผา การทำครกหิน  และด้านการจักสานหัตถกรรม 
      ท้องถิ่นที่สำคัญ 
  3.  อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทำให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
  4.  สามารถออกกฎหมาย ( เทศบัญญัติท้องถิ่น ) ใช้บังคับในพ้ืนที่ได้เอง 

        5. มีแหล่งน้ำธรรมชาต ิ(กว๊านพะเยา) ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ       
        6. มีกลุ่มมวลชนจัดตั้งและกลุ่มอาชีพต่างๆ  สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบล  
        7. มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในพ้ืนที่ที่สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดสู่พ้ืนที่ต่างๆ   

จุดอ่อน (Weakness) 
      1.  ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จำเป็น 

    และกลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างยั่งยืน 
2.  เกิดความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มในพ้ืนที่ 
3.  เกษตรกรขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร, ขาดตลาดรอบรับสินค้าเกษตร 
4.  ปัญหาหนี้สิน และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
5.  ไม่มีแหล่งน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  เช่น อ่างเก็บน้ำ จึงทำให้ขาดแคลนน้ำใช้เพ่ือการ  
     อุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
6.  นักการเมืองท้องถิ่นยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและบทบาท  
     อำนาจหน้าที่ของตนเอง 

โอกาส  (Opportunnity) 
1.  สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองได้ 
2.  ประชาชนในพื้นท่ีมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.  นโยบายการถ่ายโอนภารกิจ ตามพรบ.การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ

ในการพัฒนาท้องถิ่น  และบริหารจัดการนโยบาย งบประมาณ การเงิน การคลัง มากขึ้น ทำให้เกิดความ
คล่องตัวในการพัฒนาท้องถิ่น   
         4. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน การดำเนินงานโครงการต่างๆ จึงมุ่งประโยชน์ต่อ
ประชาชนเป็นหลัก   



๓๔ 

 

 

 5.  มีพ้ืนที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอและจังหวัด ส่งผลต่อการเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อจำกัดและอุปสรรค (Threat)    

 1.  การพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมทุกด้านเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรยังไม่เพียงพอในการดำเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการให้ครอบคลุมทุกด้าน   
  2.  พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี 
  3.  การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไมส่ามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 

       4.  พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่โดยรวม 
           5.  ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการบริหารงานที่ยังไม่ชัดเจน  ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา         
มีข้อจำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 จากการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสางนั้น  ปรากฏว่างบประมาณ ร้อยละ 
60 – 70  นำมาพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  และการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ  เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า  ถนนในหมู่บ้าน และสู่พ้ืนที่การเกษตร และการพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ เช่น การสาธารณสุข  ด้านสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  การบริหารการ
ปกครองและอ่ืนๆ ปรากฏตามแผนงานและโครงการต่างๆ ภายในตำบล  ซึ่งประชาชนยังมีความต้องการที่จะให้
มีการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  เช่นการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน  เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม  ถนนลูกรังบดอัดเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออก 
จากพ้ืนที่การเกษตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  มีความต้องการขุดลอก  แหล่งน้ำ เพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ในในการอุปโภคบริโภค  สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้  ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
ในฤดูแล้งได้ และด้านอ่ืนๆ เทศบาลตำบลบ้านสาง  ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน
ตามความจำเป็นเร่งด่วน และบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการจัดบริการสาธารณะ      
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ตำบลบ้านสางมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

และประมงพ้ืนบ้าน หัตถกรรมท้องถิ่น  ประชาชนยังมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จำเป็น  เกิดปัญหาการ
ว่างงานในกลุ่มเกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว  การประกอบอาชีพเสริมของกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการอย่างยั่งยืนได้  เนื่องจากขาดความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร , ขาดตลาดรอบรับสินค้า
เกษตร  ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  ซึ่งเป็นปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและ
สินค้าบริการ  ได้อย่างต่อเนื่อง  และขาดความสามัคคีในการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน  และก่อให้เกิด
ปัญหาหนี้สินในระบบและนอกระบบตามมา  นอกจากนี้ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้จากการจัด
เวทีประชาคมหมู่บ้านนั้น  ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เพียงพอ   และ
ทั่วถึงทุกพ้ืนที่   อันได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น ในปัจจุบันพ้ืนที่ตำบลบ้านสางนั้น           
การให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง  เช่น การขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และน้ำ     
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง   และระบบประปาหมู่บ้าน / ภูเขา ขาดหายไปเนื่องจากน้ำแห้ง ท่อแตกร้าว รั่ว     
ทำให้ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  ที่ส่องสว่างแก่ผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน  ยังไม่ทั่วถึง  และปัญหาด้านอ่ืนๆ  เนื่องจากเทศบาลมีข้อจำกัด ในเรื่อง
งบประมาณ  ในการดำเนินการไม่เพียงพอ  จึงไม่สามารถดำเนินการให้เพียงพอ ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 



๓๕ 

 

 

ตลอดถึง ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานที่ยังไม่ชัดเจน  ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา มีข้อจำกัด 
ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
 
 

      
 
 



๓๖ 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                           ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและ                
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล
บ้านสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.                 
๒๕64 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖5)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
แบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนา  โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
          คร้ังที ่1   รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ  

คู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และการติดตามประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 



๓๗ 

 

1.  วัตถุประสงค์ของแบบ  

 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ดำเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

2.  ประโยชน์ 

 เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการประเมินผล             
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามข้ันตอนการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูล                  
และส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 

3.  ระยะเวลาในการติดตาม 

 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมิน
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
จะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป 

4.  เอกสารประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย 
 

     แบบท่ี 1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง    
                แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

    

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา ๑๐ 

แบบท่ี 1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 



๓๘ 

 

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 

๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  26 

   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 4 

   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 

   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

   5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 4 

   ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 4 

   5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 4 

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  29 

   6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม  5 

   6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 4 

   6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ 

         ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

4 

   6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 4 

   6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ  

         ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

4 

   6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 

   6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 4 

รวมคะแนน 9๐ 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.การสรุปสถานการณ์ 

การพัฒนา 

 

  

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้
ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง
ความต้องการได้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ

10 

(5) 

 

5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 



๓๙ 

 

ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

หน้า 32-33 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend 
หรือเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand หรืออื่น ๆ มาเช่ือมต่อ เป็นการวิเคราะห์
โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 32-33 

2. การประเมินผล    

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ไป
ปฏิบัต ิ

ในเชิงปริมาณ 

 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้
ด้วยเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นการ
วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่
สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
หน้าท่ีและอำนาจที่ได้กำหนดไว้ 

10 

(5) 

 

5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 353 

2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ 
เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 353 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 

 

1) การกำห นดและการวิ เค ราะห์ ก ารป ระ เมิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และ
อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ    มีความสุขจากการพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ 

10 

(5) 

 

5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 353 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

(ต่อ) 

การดำเนิน การต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน 

ราชการหรือหน่วยงานอื่นได้  และเป็นไปตาม

  



๔๐ 

 

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ง
ที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการ
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ
หรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบ
ของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 353 

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนงานการพัฒนา 

 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่
จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการ
พัฒ นาท้ องถิ่ น ด้ วย เทคนิ คการวิ เคราะ ห์  
Demand ( Demand Analysis) /Global 
Demand/Trend ห ลั ก ก า ร บู ร ณ า ก า ร 
(Integration) หรืออ่ืนๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูป
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

10 

(5) 

5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 353 

2) การกำหนดและการวิ เคราะห์กลยุทธ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(5) 5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 353 

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

     5.1 ความชัดเจน 

     ของชื่อโครงการ 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

  

1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่
ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว ้

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด
ไว้ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไร หรือสิ่งท่ีจะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

25 

 

(5) 

 

 

5 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 

    สอดคล้องกับโครงการ 

 

 

 

 

 

 
 

    5.3 เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิต 

    ของโครงการ) มีความ 

    ชัดเจน นำไปสู่การตั้ง 

    งบประมาณได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   5.4 มีการประมาณการ 

   ราคาถูกต้องตามหลัก 

   วิธีการงบประมาณ 

 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ
ชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน 
มีลั กษณ ะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่ อ
สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) 

 

5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 42-351 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่
ไหน  เริ่มต้ น ในช่ วงเวลาใดและจบลงเมื่ อ ไ ร                                      
ใค รคื อ ก ลุ่ ม เป้ า ห ม าย ข อ ง โค ร งก า ร  ห าก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่อง
ของ “งบประมาณ” 

(5) 5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-
2565 

หน้า 42-351 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับ
โครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคากลางที่เกิดจากเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล(Effectiveness) 
(4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่
ความยุ ติ ธรรม  (Equity) และ (5 ) ความโปร่ งใส 
(Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้
ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5) 5 

* อ้างอิงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 42-351 

 



๔๒ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   5.5 มีการกำหนด 

   ตัวชี้วัด (KPI) และสอด 

   คล้องกับวัตถุประสงค์ 

   และผลที่คาดว่าจะได้รบั 

 

 

 

 

 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ( effectiveness)ใ ช้ บ อ ก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้  เช่น  การกำหนด
ความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่งที่ ได้รับ  (การ
คาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า
จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่า
จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาด
ว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้ง
หนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว 
ฯลฯ 

(5) 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 42-351 

   5.6 ผลที่คาดว่าจะ 

   ได้รับสอดคล้องกับ 

   วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุ สิ่ งที่ ต้ องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 42-351 

6. โครงการพัฒนาที่นำไป
จัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 

    6.1 โครงการพัฒนา 

    ท้องถิ่นที่สำไปจัดทำ 

    งบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีในภาพรวม 

 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ 
กิ จก รรม  ค รุภั ณ ฑ์  วั ส ดุ  งาน ต่ า ง  ๆ  ที่ น ำ ไป
ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

35 

 

(5) 

 

 

4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 42-351 

    6.2 โครงการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 

(5) 4 



๔๓ 

 

 

    ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบ 

    ประมาณรายจ่ายแก้ไข 

    ปัญหาความยากจน 

ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 

หน้า 42-351 



๔๔ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได ้

6. โครงการพัฒนาที่นำไป
จัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 

    6.3 โครงการเพื่อการ 

    พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป 

    จัดทำงบประมาณ 

    รายจ่ายด้านการบริหาร 

    จัดการอนุรักษ์ 

    ทรัพยากรธรรมชาติ 

    สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุ  งานต่ างๆ เพื่ อการบริหารจัดการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อมหรือบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

 

 

 

(5) 

 

 

 

4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-
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   6.4 โครงการเพื่อการ 

   พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป 

   จัดทำงบประมาณ 

  รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่างๆ ที่ ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพวะหรือการ
ดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-
2565 

หน้า 42-351 

   6.5 โครงการเพ่ือการ 

   พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป 

   จัดทำงบประมาณ 

   รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน 

   การศึกษา ศิลปะ 

   ศาสนาวัฒนธรรมจารีต 

   ประเพณี และภูมิปัญญา 

   ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-
2565 

หน้า 42-351 

   6.6 โครงการเพื่อการ 

   พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป 

   จัดทำงบประมาณ 

   รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์
สำนักงาน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้าง
พื้ นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุ ง 
ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ2ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-
2565 



๔๕ 

 

 

 
 
 
 

   โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 42-351 

   6.7 โครงการพัฒนา 

   ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ 

   งบประมาณรายจ่าย 

   เกี่ยวกับด้านการบริหาร 

   จัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์
สำนักงาน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหาร
จัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือ
การบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปาฯลฯ จำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561-
2565 

หน้า 42-351 

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 91 



๔๖ 

 

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
เทศบาลตำบลบ้านสาง  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
คำชี้แจง:  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ 
และมีหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านสาง  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
  2.วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน วันที่ 30 กันยายน 2565 
  3.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฎในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฎิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

1.ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 40 10 

2.ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 79 35 

3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 5 
4.ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 12 10 

5.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 18 11 

รวม 163 71 

 



๔๗ 

 

1.  วัตถุประสงค์ของแบบ  
 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่ง            
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด  โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ 
(1) การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ธันวาคม 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) 

 (2) ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
2.  ประโยชน์ 
      (1)  เป็นเครื่องมือสำหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี และโครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทำให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น 
“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ 
      (2)  เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่ งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
3.  ระยะเวลาในการติดตาม 
 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  12  เดือน โดยเริ่มตั้ งแต่  เดือนตุลาคม พ.ศ.2564                           
ไปจนถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000.00         - 248,000.00       - 2,000.00         

บ้านสันบัวบก หมู่ท่ี 8 -                 

-                 

2 โครงการปรับปรุงทางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 496,000.00         - 495,800.00       - 200.00           

บ้านสันเวียงใหม่    หมู่ท่ี 4 -                 

-                 

3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 341,000.00         - 340,800.00       - 200.00           

พร้อมบ่อพักหมู่ท่ี   2 -                 

-                 

รวม 1,087,000.00     -                   -                    1,084,600.00   -               2,400.00         
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รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลบ้านสาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 20,000.00             - - - 20,000.00         20,000.00           

กลุ่มอาชีพต าบลบ้านสาง

รวม 20,000.00            - - - 20,000.00        20,000.00          

49

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการจัดท าข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 6,000.00                 - - - 6,000.00              6,000.00           

ต าบลบ้านสาง

รวม 6,000.00               -                    -                        -                      6,000.00             6,000.00          
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ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการด าเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด 6,000.00            - - - 6,000.00             6,000.00            

เทคโนโลยีการ เกษตรประจ าต าบลบ้านสาง

ส านักงานปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการผลิตสารป้องกันก าจัดโรคและ 6,000.00            - - - 6,000.00             6,000.00            

แมลงศัตรูพืชจากพืชสมุนไพรและวัตถุดิบธรรมชาติ             

ส านักงานปลัด อบต.             

3 โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์ 10,000.00          - - - 10,000.00           10,000.00          

ปรปักษ์ป้องกันและก าจัดโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา

ส านักงานปลัด 

4 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 6,000.00            - - - 6,000.00             6,000.00            

ส านักงานปลัด 

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางปรัชญา 5,000.00            - - - 5,000.00             5,000.00            

เศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานปลัด 

รวม 33,000.00        -              -             -                    33,000.00         33,000.00         
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ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ





ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมงานวิชาการของศูนย์พัฒนา 6,000.00        - - - 6,000.00           6,000.00               

เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านสาง

ส านักงานปลัด 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา 6,000.00        - 1,000.00        - - 5,000.00               โอนลด คร้ังท่ี 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านสาง ลว. 15 มี.ค.65

ส านักงานปลัด 

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 360,000.00    - - 311,707.66        48,292.34             

แก่โรงเรียนประถมศึกษา

ส านักงานปลัด 

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก 840,000.00    - - 767,550.00        - 72,450.00             

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

ส านักงานปลัด 

5 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 10,000.00      - - - 10,000.00         10,000.00             

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส านักงานปลัด 
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ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

6 โครงการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 6,000.00        - - - 6,000.00           6,000.00               

และเยาวชนต าบลบ้านสาง

ส านักงานปลัด 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 316,935.00    - - 309,275.00        - 7,660.00               

8 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 77,000.00      - - 61,916.58          - 15,083.42             

แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านสาง

9 โครงการพัฒนาศักยภาพการขับเคล่ือนเครือข่าย 6,000.00        - - - 6,000.00           6,000.00               

สภาเด็กและเยาวชนต าบลบ้านสาง

ส านักงานปลัด อบต.

10 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ 6,000.00        - - - 6,000.00           6,000.00               

ส าหรับเด็กและเยาวชนเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ

ส านักงานปลัด อบต.

รวม 1,633,935.00 - 1,000.00 1,450,449.24 34,000.00 182,485.76 
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ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ











ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 180,000.00  - - - 180,000.00        180,000.00            

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)

ส านักปลัด

2 โครงการอุดหนุนเงินสบทบกองทุน 100,000.00  - - 100,000.00          - -                        

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

(สปสช.)

ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 6,000.00       - 6,000.00             - - -                        โอนลด คร้ังท่ี 9

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ลว.20 ก.ค.65

ส านักปลัด

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000.00     - 10,500.00           - 18,250.00           1,250.00                โอนลด คร้ังท่ี 5

ส านักปลัด ลว. 5 ก.ย.65

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 20,000.00     12,000.00        - - 16,790.00           15,210.00              โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 5

ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ลว. 5 ก.ย.65

(COVID) ส านักปลัด

รวม 336,000.00 12,000.00 16,500.00 100,000.00 215,040.00 196,460.00 
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ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ









ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 30,000.00              - - 30,000.00             - -                     

ต าบลบ้านสาง

ส านักงานปลัด 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 40,000.00               - - 24,360.00               - 15,640.00           

ส านักงานปลัด

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 6,000.00                 - - - 6,000.00             6,000.00             

ด้านการพัฒนาสังคม

ส านักงานปลัด 

4 โครงการพัฒนาเครือข่ายพิทักษ์สิทธิเด็ก สตรี 6,000.00                 - - - 6,000.00             6,000.00             

และเยาวชน

ส านักงานปลัด 

5 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000.00             - - 100,000.00             - -                     

ต าบลบ้านสาง

ส านักงานปลัด 

รวม 182,000.00 - - 154,360.00 12,000.00 27,640.00 
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ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุท่ี โครงการ





ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการจัดงาน 5,000.00                 - - - 5,000.00          5,000.00              

ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง

ส านักงานปลัด 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันคล้าย 6,000.00                 - - - 6,000.00          6,000.00              

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ส านักงานปลัด 

3 โครงการวันแม่แห่งชาติ 6,000.00                 - - 5,550.00           - 450.00                 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ 10,000.00               - - 9,980.00           - 20.00                   

ประเพณีวันเข้าพรรษา

ส านักงานปลัด 
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ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

5 โครงการประเพณีสรงน  า   6,000.00                 - - 5,970.00           - 30.00                   

พระธาตุวัดศรีบุญเรือง หมู่ 1  

(วัดบ้านสางใต้) 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการประเพณีสรงน  า 6,000.00                 - - - 6,000.00          6,000.00              

พระธาตุวัดโบสถ์

7 โครงการสนับสนุนการจัดงาน 1,000.00                 - - - 1,000.00          1,000.00              

วันปิยมหาราช

ส านักงานปลัด 

8 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ 10,000.00               - 10,000.00            - - -                       โอนลด ครั งท่ี 2

ประเพณีลอยกระทง ลว.28 ธ.ค.65

ส านักงานปลัด 

9 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ 10,000.00               - - - 10,000.00        10,000.00            

ประเพณีวันสงกรานต์

ส านักงานปลัด 

10 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 10,000.00               - - 10,000.00         -                       

เพ่ือสุขภาพ

ส านักงานปลัด 
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งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

11 โครงการจัดงานวันเฉลิม 10,000.00               - - 8,375.00           1,625.00              

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10

ส านักงานปลัด 

รวม 80,000.00 - 10,000.00 39,875.00 28,000.00 30,125.00 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ     6,000.00      - - - 6,000.00            6,000.00              

เครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม

ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะท างาน 6,000.00      - - - 6,000.00            6,000.00              

ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.)  

ส านักปลัด

รวม 12,000.00   -                     -                    -                   12,000.00         12,000.00         
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการจัดการเลือกต้ัง 50,000.00          - - - 50,000.00         50,000.00          

ส านักปลัด

2 โครงการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชน / 5,000.00            - - - 5,000.00           5,000.00            

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 6,000.00            2,000.00              - 6,428.00             - 1,572.00            โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 1

(พ.ศ.2561-2565) ลว. 16 พ.ย.65

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงาน 100,000.00        - 100,000.00        - - -                     

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ส านักปลัด 

5 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 12,000.00          - 12,000.00          - - -                     

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ส านักปลัด 

6 โครงการจัดอบรมพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 5,000.00            - - - 5,000.00           5,000.00            

ของทางราชการ พ.ศ.2540

ส านักปลัด 
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งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 5,000.00            - - - 5,000.00           5,000.00            

ส านักปลัด 

8 โครงการจ้างเหมาส ารวจข้อมูลภาคสนาม 50,000.00          - - - 50,000.00         50,000.00          

เพ่ือจัดท าบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ประจ าปี พ.ศ.2565

ส านักปลัด 
รวม 233,000.00        2,000.00              112,000.00        6,428.00             115,000.00        116,572.00       
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ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



ประเภทครภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000.00      - 22,000.00       - - -                          โอนลด คร้ังท่ี 4

แบบท่ี 1 วันท่ี 15 มี.ค.65

กองคลัง

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One - 23,000.00      - 22,990.00         - 10.00                       โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 4

ส ำหรับงำนประมวลผล วันท่ี 15 มี.ค.65

กองคลัง

3 จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 น้ิว 3,200.00        - 3,200.00           - -                          โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 7

กองคลัง ลว. 31 พ.ค. 65

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One - 23,000.00      - 22,990.00         - 10.00                       โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 4

ส ำหรับงำนประมวลผล วันท่ี 15 มี.ค.65

กองคลัง (ควบคุมภำยในฯ)

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 22,000.00      22,000.00       - -                          โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 1

ส ำหรับงำนประมวลผล  แบบท่ี 1 วันท่ี 28 ธ.ค.64

กองคลัง (ควบคุมภำยในฯ)

รวม 22,000.00       71,200.00       44,000.00        49,180.00          -                    20.00                     
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แผนงานการศึกษา

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000.00      - 22,000.00       - - -                          โอนลด คร้ังท่ี 4

ส ำนักปลัด วันท่ี 15 มี.ค.65

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 23,000.00      - 22,990.00         - 10.00                       โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 4

ส ำหรับงำนประมวลผล วันท่ี 15 มี.ค.65

ส ำนักปลัด

รวม 22,000.00       23,000.00       22,000.00        22,990.00          -                    10.00                     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบพกพำ 22,000.00      - 22,000.00       - - -                          โอนลด คร้ังท่ี 5

(Notebook) วันท่ี 5 ก.ย.65

กองช่ำง

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Notebook) 22,000.00      - 21,990.00         - 10.00                       โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 5

ส ำหรับงำนประมวลผล วันท่ี 5 ก.ย.65

กองช่ำง

รวม 22,000.00       22,000.00       22,000.00        21,990.00          -                    10.00                     
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ประเภทครภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 เคร่ืองดูดฝุ่น 10,000.00      - 9,000.00           - 1,000.00                  

ส ำนักปลัด

2 ตู้เหล็กแบบบำนเล่ือนทึบ 2 ประตู 5,000.00        - 4,400.00           - 600.00                    

ส ำนักปลัด

3 ตู้ระบบสำขำโทรศัพท์ภำยในพร้อมติดต้ัง 51,000.00      - 50,771.50         - 228.50                    โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 4

ส ำนักปลัด ลว. 15 มี.ค.65

4 ตู้เหล็ก 2 บำน 5,900.00        200.00            5,700.00           - -                          โอนลด คร้ังท่ี 4

กองคลัง ลว. 15 มี.ค.65

5 ตู้เหล็กบำนเล่ือนทึบ 5,000.00        4,400.00           - 600.00                    

กองคลัง

6 ตู้เก็บเอกสำรเหล็ก 2 ประตู 5,500.00        5,500.00         - -                          โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 2 ลว. 28 ธ.ค.65

กองคลัง (งำนควบคุมภำยในฯ) โอนลด คร้ังท่ี 4 ลว. 15 มี.ค.65

7 โต๊ะท ำงำน 5,300.00        4,800.00           - 500.00                    โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 2

กองคลัง (งำนควบคุมภำยในฯ) ลว.28 ธ.ค.65

8 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 5,700.00        5,700.00           - -                          โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 4

กองคลัง (งำนควบคุมภำยในฯ) วันท่ี 15 มี.ค.65

รวม 25,900.00       67,500.00       5,700.00          84,771.50          -                    2,928.50                 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 เก้ำอ้ีส ำนักงำน 4,190.00        - 4,190.00           - -                          

กองช่ำง

รวม 4,190.00         -                 -                  4,190.00            -                    -                         

ประเภทครภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 เคร่ืองขยำยเสียง(เพำเวอร์แอมป์) 14,000.00      - 14,000.00         - -                          

พร้อมอุปกรณ์

ส ำนักปลัด

2 เคร่ืองผสมสัญญำนเสียง 5,000.00        - 5,000.00           - -                          

ส ำนักปลัด

3 ชุดไมโครโฟนแบบไร้สำย ระบบ UHR 7,000.00        - 7,000.00         - - -                          โอนลด คร้ังท่ี 2

พร้อมอุปกรณ์ ลว.28 ธ.ค.65

ส ำนักปลัด

4 ชุดไมโครโฟนแบบไร้สำย ระบบ UHR 14,000.00      - 14,000.00       - - -                          โอนลด คร้ังท่ี 2

พร้อมอุปกรณ์ ลว.28 ธ.ค.65

ส ำนักปลัด

รวม 40,000.00       -                 21,000.00        19,000.00          -                    -                         
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แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF / FM 48,000.00      - 46,000.00         - 2,000.00                  

ส ำนักปลัด

รวม 48,000.00       -                 -                  46,000.00          -                    2,000.00                 

ประเภทครภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 เคร่ืองพ่นหมอกควัน แบบ ULV 100,000.00    100,000.00     - -                          โอนลด คร้ังท่ี 7

ส ำนักปลัด ลว. 31 พ.ค. 65

2 เคร่ืองพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพำยหลัง 85,000.00      79,500.00         - 5,500.00                  โอนเพ่ิม คร้ังท่ี 7

ระบบโรตำร่ีคอมเพรสเซอร์ ลว. 31 พ.ค. 65

(Rotary Compressor) ท่ีใช้ในงำน

สำธำรณสุข

ส ำนักปลัด

รวม 100,000.00     85,000.00       100,000.00      79,500.00          -                    5,500.00                 
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ประเภทครภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ารวจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ด าเนินการ ไม่ได้ คงเหลือ

ท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ (บาท)

1 เทปวัดระยะ 1,400.00        1,400.00         - -                          โอนลด คร้ังท่ี 2

รวม 1,400.00         -                 1,400.00          -                    -                    -                         ลว.28 ธ.ค.65
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สรุปงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

งบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                   
ตั้งไว้ จำนวน  34,500,000  บาท 

 

รวมรายรับจริงทั้งสิ้น       จำนวน  33,058,210.52  บาท 

รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น                 จำนวน 31,469,605.07   บาท   

รายรับ – รายจ่าย   = คงเหลือ     จำนวน   1,588,605.45   บาท  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รวมทั้งสิน้ 3,480,222 บาท  มีดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.16-007 หมู่ที่ 1,2,6,7  
ต.บ้านสาง  จำนวน  2,171,522 บาท  

2. โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านบ้านสันป่าค่าง  หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง  
จำนวน  875,800 บาท  

3. โครงการปรับปรุงรางส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านสันเวียงใหม ่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านสาง  
จำนวน  432,900 บาท  
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๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้ านสาง ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕65 ( เดือน ธันวาคม  2565 ) 

๑.๑ ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบ้านสาง 
สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา เพ่ื อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  ได้ ผ ลคะแนน 90  คะแนน                       
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  

๑.๒ ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ .ศ .๒๕61 -๒๕65 ) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ผลคะแนน  91  คะแนน                        
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  

๑.๓ สรุปผลแบบติดตามตนเอง (แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านสาง 
ปรากฏว่า จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) จำนวน  163  
โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  จำนวน 71 โครงการ ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  จำนวน  
37  โครงการ   

๒. ความเห็นซึ่งได้จากการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านสาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (เดือน ธันวาคม  2565) 

คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะให้ เทศบาลตำบลบ้านสาง มีการประชาสัมพันธ์โครงการ                    
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลตำบลบ้านสาง ดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน และให้มีการดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินของโครงการที่ดำเนินงาน เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด  
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ลำดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  
มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลังขององค์กร 

2 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้                 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้า           
ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้          
อย่างต่อเนื่อง 

ส่วนที่ 4 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65    
ของเทศบาลตำบลบ้านสาง  
  (เดือน เมษายน  2561)  
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ลำดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน  
จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่
กำหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่
เป้าหมาย ที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
อย่างจริงจัง 

4 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้น         
ตามแผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนด           
ตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของทางราชการ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ 

 - หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำ
โครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 - หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้              
ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

6 การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น              
ที่ได้ข้อมูลล่าช้า 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผล           
การดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำ
ข้อมูลไปสรุปผลได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 13 และข้อ 14 
ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพ่ือให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล                
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้
แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

    เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือนธันวาคม เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านสาง      
จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                
ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ 
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565   

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
(www.dla.go.th) 

 

ส่วนที่ 5 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

  (เดือน เมษายน  2561)  
 
 

http://www.dla.go.th/
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