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ประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 

เรื่อง  ใหใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕9 - พ.ศ. ๒๕61) 

……………………………………………………………………………. 
 

 ดวยเทศบาลตําบลบานแหวน ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-           

พ.ศ. 2563) ตามกรอบและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยไดรับความเห็นชอบและผานการพิจารณา

จากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น             

ซึ่งผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติแลว นัน้ 
 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ขอ ๒๔ เพื่อใหเทศบาลตําบลบานแหวน สามารถใช

แผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยการนําโครงการ / 

กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามป ไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕9 จึงขอประกาศใช

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2561) ของเทศบาลตําบลบานแหวน ตอไป 
 

  ทั้งนีต้ั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  30 เดือน มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕8 

            

 

           (ลงช่ือ)      

          ( นายชุมพร   จาปญญะ ) 

                   นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 
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คํานํา 
 

 
 “แผนพัฒนาสามป” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด

แผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน

กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  
 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลบานแหวน (พ.ศ. 2559 – 2561) จึงเปนเครื่องมือ

ที่ชวยใหผูบริหารเทศบาลตําบลไดพิจารณาถึงรายละเอียดโครงการ แผนงานการพัฒนาที่จัดทําขึ้น

สําหรับปงบประมาณแตละปไดอยางรอบคอบ ไดเห็นถึงความเชื่อมโยงและสงผลในเชิงสนับสนุนให

คณะผูบริหารฯ นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและการใชทรัพยากรไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชนสูงสุดตอไป 

  

 

               เทศบาลตําบลบานแหวน 

         30  มิถุนายน  2558 
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สวนที่ 1  

                                           บทนํา 

 1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป                                                  

แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา 

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนว

ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะตองนํามา

ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะ

มีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวสิัยทัศนในที่สุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย

ประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวย

ความรอบคอบ และผานกระบวนการการมสีวนรวมของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสามป 

วิสัยทัศนทองถิ่น 

โครงการ โครงการ โครงการ 

จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

- กิจกรรมที่...  

 

- กิจกรรมที…่. - กิจกรรมที่..... 
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แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ ่นที ่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด

แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึน้สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา

ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 

 แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวางๆ ดังตอไปนี้  

 1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 2.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนนิการ 

 3.  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 

 4.  เปนเอกสารที่จะแสดงความเชือ่มโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ

รายจายประจําป 

 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง

ระยะเวลาสามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ 

1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได

ของโครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ / กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ

และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา 

งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

 1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป                                                  

1.2.1 เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาและการจัดทํางบประมาณประจําป 

1.2.2 เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถ

สนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.3 เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุใน

เอกสารงบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
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 1.3  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานแหวน เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนโดย

มีแผนพัฒนาสามีป เป นเครื ่องมือในการบริหารงานและแผนพัฒนามีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบลบานแหวน จึงได

กําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ดังนี้ 
 

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทํา

โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลบานแหวน (พ.ศ. 2559 – 2561) โดยขอรับ

อนุมัติจากนายกเทศมนตรี ซึ ่งโครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปและกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน แลวแจงใหผูเกี่ยวของทราบ 

ไดแก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

หนวยงานภายในเทศบาล และประชาคม 
 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บ

รวบรวมขอมูลที ่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูล

พื้นฐานทั่วไปแลว วิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูล

ประเภทใดเปนพิเศษ ตองการขอมูลของทางหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อเปน

ขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม ไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอกองคกร  
 

  ใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดย 

 (1) สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนชุมชนใหเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ โดยการใหคําแนะนําในการ

จัดทํา ใหความชวยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนขอมูลเพื่อการจัดทําแผนชุมชน สนับสนุนการจัด

เวทีประชาคม  และพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม ที่ตองดําเนินการรวมกับชุมชน หรือโครงการ/

กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 

 (2) พิจารณานําโครงการ/กิจกรรมที่เปนปญหาความตองการของประชาชนจากการจัด

เวทีประชาคมทองถิ่นมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งนี้เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในพื้นที่

บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อเปนจุดเชื่อมตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นกับปญหาความตองการของประชาชน ซึ่งจะนําไปสูความเห็นพองตองกัน และการ

ทํางานรวมกันของภาคีการพัฒนาตางๆ ในพื ้นที ่เก ิดผลสัมฤทธิ ์ต อภารกิจแหงร ัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคา และตอบสนองความตองการของประชาชน 

 

 



๑๘ 

 

 2. การวิเคราะหขอมูล 

 ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ 

  1. การประเมินผลการพัฒนาของปที่ผานมา 

  2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหสอดคลอง

กับปญหา ความตองการของประชาคม/หมูบานในหวงเวลาสามป 

  3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาตามความจําเปนเรงดวน 

  4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามปโดยพิจารณาถึงความเปนไป

ไดในทางปฏิบัติ  
  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมี

เคาโครงประกอบดวย 6 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 บทนํา 

 สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 สวนที่ 3 ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล 

 2.คณะกรรมการสน ับสน ุนการจ ัดทําแผนพ ัฒนาท อ งถิ ่น  จ ัด เ วท ีประชาคม ซึ ่ง

ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอ

รางแผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปให

สมบูรณตอไป 

 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่

ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา 

 

 

 

 



๑๙ 

 

ขั้นตอนที่ 5  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน เสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณา

เห็นชอบแลวใหผูบริหารทองถิ่น พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป

ตอไป 

 1.4 ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 

 แผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหเทศบาลตําบลบานแหวน ไดพิจารณาอยาง

รอบคอบ เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินการตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงสงผลใน

เชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน อีกทั้งเพื่อใหเทศบาลตําบลบานแหวน นํามาตัดสินใจกําหนดแนว

ทางการดําเนินงาน การใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด 

โดยทรัพยากรการบริหารที่เทศบาลตําบลบานแหวนมีอยูและนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมตามแนว

ทางการพัฒนาประกอบดวย 

 งบประมาณ ทั้งงบประมาณของทองถิ่นเองและงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก

ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย  

 ทรัพยากรบุคคล ซึ่งหมายรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาลทุกระดับ ซึ่งจะมี

ความแตกตางหลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งเทศบาลตําบลบานแหวนจะตองนํา

ศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับ

เทศบาลตําบลบานแหวน และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายรวมถึงประชาชนใน

ทองถิ่น ซึ่งจะมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นดวย  

 วัสดุ อุปกรณ  ซึ่งหมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักร อาคารสถานที่ที่สามารถนํามาใช

ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น 

 การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตน ใหเปนไปอยาง

มีประสทิธิภาพ โดยทรัพยากรทางการบริหารดังกลาวเทศบาลตําบลบานแหวนจะใชแผนพัฒนาสามป

เปนกรอบแนวทางในการใช เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตอเทศบาลตําบลบาน

แหวนตอไป 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

สวนที่  2 
 

 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 
2.1  สรุปสถานการณการพัฒนา (วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) 

  สถานการณการพัฒนาทองถิ่นในปจจุบันนี้ มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่คอนขาง

แนนอน วางแผนการพัฒนาสําหรับอนาคต โดยใชแผนพัฒนาเทศบาลเปนเครื่องมือในการวางแนวทาง      

การพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาที่ตั้งไว ปญหาความตองการของประชาชน นโยบาย

ผูบริหารทองถิ่นความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ ซึ่งอาจมี

การวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาดานตางๆ ในปจจุบันและโอกาส

การพัฒนา ในอนาคตของทองถิ่นได ดังนี ้ 

ผลการวเิคราะหศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา (SWOT ANALYSIS TECHNIC) 

 จุดแข็ง (Strength = S) 

 1. เทศบาลตําบลบานแหวนมีการแบงสวนราชการ การบริหารงานอยางเปนระบบ ระเบียบ 

พรอมที่จะดําเนินการบริหารงานของเทศบาลและใหบริการสาธารณะแกประชาชน เพื่อตอบสนองและ

แกไขปญหาความตองการอยางแทจรงิ  

 2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภบิาล  

 3. มีการแบงงาน / มอบหมายหนาที่รับผดิชอบ  

 4. บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 

 5. การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

 6. การใหบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง 

 7.การสงเสริมอาชีพใหแกกลุมตางๆ  ภายในตําบล เชน กลุมอาชีพ, กลุมวิสาหกิจชุมชน 

 8. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วถิีชวีิตและภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

 9. มีสถานศึกษาที่สามารถรองรับการพัฒนาทางดานการศกึษาได 

 10.ระบบการใหบริการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานทั่วถึง คลอบคลุมทุกพืน้ที่ 

 11.เปนแหลงผลติสินคาหัตถกรรมที่หลากหลาย อาทิเชน ไมแกะสลัก 

 12.มีเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกันทุกหมูบาน และเปนเสนทางผานไปยังสถานที่ทองเที่ยว

ที่สําคัญตาง ๆ  

  

 

 



๒๑ 

 

  จุดออน ( Weakness = W) 

 1. เนื่องจากมีขอจํากัดทางดานงบประมาณ ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการที่ใชงบประมาณ

จํานวนมากในแผนพัฒนาทองถิ่น 

 2. เนื่องจากเจาหนาที่ยังมีความเขาใจในระเบียบกฎหมาย ไมเพียงพอ ทําใหการปฏิบัติงาน

บางเรื่องมคีวามลาชา 

 3. ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 

 4. รูปแบบของการประกอบอาชพีและการดําเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไมสามารถพัฒนา

และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไดอยางเต็มที่  

 5. ประชาชนขาดความรูและความเขาใจในการเขาถึงชองทางทางการตลาด และการเพิ่ม

มูลคาใหกับสินคา 

 6. มีประชากรแฝงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานตางดาว 

 7. ขาดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไปสูเยาวชนรุนตอไป 

 8. ขาดการประยุกตใชภูมปิญญาทองถิ่นใหเกิดมูลคา เพิ่มรายไดสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน 

 9. ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอม รวมถึงปริมาณขยะที่

เพิ่มมากขึ้น  

         10. บุคลากรดานสาธารณสุขไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

         11. บทบาทหนาที่ของเทศบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของ

ภารกิจถายโอน 

 โอกาส  ( Opportunities = O) 

1.นโยบายในการกระจายอํานาจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณจากราชการสวนกลางสู

ทองถิ่น สงผลใหการดําเนินงานดานการพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในชุมชน เอื้อตอการบริหาร

จัดการ สะดวก รวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ 

2.รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาตางๆ ใหกับประชาชน 

เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น  

3.การเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน จะสงผลใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาในดานตาง ๆ ของเทศบาล 

4.การพัฒนาผลิตภัณฑ เพิ่มมูลคาของสินคา สรางจุดขายและภาพลักษณ และการขยาย

ตลาดเพื่อจําหนายสินคา อาทิเชน ไมแกะสลัก เปนผลผลิตที่มีคุณคา และมีความสําคัญ สรางรายได

ใหกับประชาชนเปนจํานวนมาก และยังสามารถขยายตลาดไปยังแหลงอืน่ ๆ ไดอีก 

5. นโยบายการพัฒนาของภาครัฐที่กระจายสูภูมิภาค มีสวนในการเอื้อประโยชน ทั้งทางดาน

การคา การลงทุน รวมทั้งชวยกระตุนสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงการบริการของรัฐ 

เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาสอยางทั่วถึง 
 



๒๒ 

 

 อุปสรรค (Threat = T) 

 1. การกระจายงบประมาณจากสวนกลางสูชุมชนไมทั่วถึง หรืองบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให

ทองถิ่นไมเพียงพอ 

2. กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนทางราชการในการดําเนินงานดานตาง ๆ มีความซับซอน 

กอใหเกิดความลาชา ไมสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

3. การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรภายในเขตเทศบาล สงผลใหประชาชนมีระดับความ

ตองการในการบริการดานตางๆ สูง ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง

ครอบคลุมและทั่วถึง 

4. สัดสวนประชากรผูสูงอายุตอวัยทํางานและเด็กมีแนวโนมเพิ่มขึน้ 

5. สภาพสังคมในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมลักษณะตางคนตางอยู สงผลใหขาด

ความตระหนักในการมีสวนรวม (รวมดูแล รวมรับผดิชอบ รวมแกไขปญหา และรวมพัฒนา) 

6. กระแสทุนนิยมที่รุนแรงสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายในชุมชน 

7. ปญหาการเมืองในระดับชาติที่ไมแนนอน สงผลตอการบริหารงานและการดําเนินโครงการ

ตางๆ ที่ไมตอเนื่อง 

8. ปญหาเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตชา สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใน

ชุมชน 

9. นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไมชัดเจนสงผลตอการวางแผนการพัฒนาของ

ทองถิ่นไมเปนไปตามที่วางไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

2.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 การพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา (ปงบประมาณ 2557) ซึ่งเปนผลการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) นั้น ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาออกเปน 5 ยุทธศาสตร   

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) 

 

 

 

ดาน

ที่ 

 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ปรากฏใน

แผนพัฒนา

สามป 

(เฉพาะป 

2557) 

ปรากฏใน

เทศบัญญัตฯิ 

ประจําป 

2557 

คิดเปน

รอยละ 

1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 27 23 16.20 

2 ยุทธศาสตรดานประชาชนอยูดีมีสุข 9 7 4.93 

3 ยุทธศาสตรดานสังคมอยูเย็นเปนสุข 59 55 38.73 

4 ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการและการมสีวนรวม

ในการบรหิาร 

40 22 15.49 

5 ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7 5 3.52 

รวม 142 112 78.87 
 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

ในปที่ผานมาเทศบาลตําบลบานแหวนไดดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาที่วางไว ซึ่งประเมิน

ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพสามารถสรุปออกเปนดานตาง ๆ  ดังนี ้

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

เทศบาลตําบลบานแหวน จัดใหมีการพัฒนาดานกายภาพเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ตางๆ เพื่อยกระดับความเปนอยูและอํานวยความสะดวกในชุมชน โดยดําเนินกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ การ

คมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา จัดใหมีการพัฒนาและกอสรางถนน สะพานกอสรางรางระบายน้ํา ทอระบาย

น้ํา ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา โดยแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในพืน้ที่อยางทั่วถึง  

2. ยุทธศาสตรดานประชาชนอยูดีมีสุข 

เทศบาลตําบลบานแหวน ไดมีการสงเสริมและสรางอาชีพใหแกประชาชนในตําบลบานแหวน  

โดยสงเสริมและสรางอาชีพที่ประชาชนใหความสนใจ อาทิเชน การจัดทําเครื่องพิธีสืบชะตา การทํา

กระถางตนไมดวยขี้เลื่อย เปนตน เพื่อใหสามารถสรางรายไดใหกับประชาชน และสงเสริมใหเกษตรกร

ลดตนทุนในการผลิตผลผลติทางการเกษตร โดยการสงเสริมและใหความรูในการใชปุยอินทรีย รวมถึง

สงเสริมการดําเนนิงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  
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3. ยุทธศาสตรดานสังคมอยูเย็นเปนสุข 

 เทศบาลตําบลบานแหวน ไดสรางชุมชนใหมีศักยภาพโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ทั่วไปใหมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ   

ตาง ๆ และมุงเนนใหความสําคัญกับงานสุขาภิบาล ใหมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและจัดหาสถานที่กําจัด

ขยะภายในตําบล ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน และยังใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชวีิตของเด็ก เยาวชน สตร ีคนชรา ผูดอยโอกาส และคนพิการ รวมถึงสงเสริมและจัดกิจกรรม

ทางดานการกีฬาและนันทนาการใหกับเยาวชนและประชาชนภายในเขตตําบลบานแหวน รวมไปถึงการ

พัฒนาทางดานการศึกษาและการเรียนรูใหกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สงเสริมใหเยาวชนและ

ประชาชนรวมกันอนุรักษศลิปวัฒนธรรมในทองถิ่น  

4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการบริหาร  

เทศบาลตําบลบานแหวน ไดมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นใน

ดานตาง และพัฒนาบุคลากรโดยการเพิ่มประสิทธิภาพดานการทํางานโดยการจัดสงคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางเขารับการอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานใหไดตามมาตรฐานรวดเร็ว และถูกตองอีกทั้งยังมีการพัฒนาดานอื่นๆ อีก

มากมาย เชน พัฒนาแนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน พัฒนาดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน การพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บรายได พัฒนาพนักงานบุคลากรในเทศบาลตําบลบานแหวนใหมีความรูความสามารถ

พรอมในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความสําคัญในการ

ดําเนินงาน  

5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เทศบาลตําบลบานแหวน ไดดําเนินการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสราง

จิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิด

ความนาอยูและมคีวามยั่งยืน และไดดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ การคัดแยก

ขยะเพื่อนําไปใชประโยชน การคัดแยกกิ่งไม – ใบไม เพื่อนําไปจัดทําปุยอินทรีย รวมถึงจัดหาสถานที่

กําจัดขยะภายในชุมชนอยางเหมาะสมและเพียงพอ และยังไดมีการพัฒนาใหประชาชนมีความรูความ

เขาใจในการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมและมีพฤติกรรมการรักษาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยาง

เหมาะสม ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกันกับชุมชน อาทิเชน การปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบาน ภายใน

ตําบล กิจกรรม Big Cleaning Day เปนตน   
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สวนที่ 3 

 
 

 

การนาํแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน 
“ ชุมชนแหงการเรยีนรู  สูเสรมิสรางเศรษฐกิจ มุงเนนคุณภาพชวีิตที่ดี ” 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน 
1. สงเสรมิการพัฒนาสังคม คุณภาพชวีิต เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส และพัฒนา

ระบบสาธารณสุขเพื่อคนทุกวัยมสีุขภาพด ี

2. เสรมิสรางความมั่นคงและปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 

5.  สงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษา กีฬา ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ

สงเสรมิการกีฬาใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

 4.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน 

5.  การพัฒนาสงเสรมิเศรษฐกิจในชุมชน อาทเิชน การสรางงานและอาชีพ 

6.  อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา และเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีในชุมชน 

 7. การพัฒนาดานการบรหิารและการปกครองตามหลักบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงการมีสวน

รวมของประชาชน 
 

 

เปาประสงค 

 ๑. ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ 

 ๒. สงเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนใหเขมแข็ง 

 3. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

 4. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข ชุมชนเขมแข็งและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 5. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษศลิปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และพัฒนา

กีฬาสูความเปนเลิศ 

 6. ประชาชนไดรับการบริการจากภาครัฐอยางทั่วถึง เปนธรรมและมีคุณภาพ 

 7. กอสรางและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานครอบคลุมทั้งพืน้ที่ และใหเพียงพอตอ

ประชาชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน  

ยุทธศาสตรที ่1 :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที ่2 :  ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาชนอยูดมีีสุข 

ยุทธศาสตรที ่3 :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข 

ยุทธศาสตรที ่4 :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารจัดการและการมสีวนรวมในการบรหิาร 

ยุทธศาสตรที ่5 :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที ่1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

 พันธกิจ :  

การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพยีงพอตอความ

ตองการของประชาชน 

 เปาประสงค :   

 กอสรางและปรับปรุงสิง่สาธารณปูโภคขั้นพื้นฐานคลอบคลุมทัง้พื้นที่ และใหเพียงพอแกประชาชน 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

1. รอยละของประชาชนมคีวามพึงพอใจตอการกอสรางและปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณูปโภค

สาธารณูปการและบริการสาธารณะ 

 กลยุทธ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน 

สะพาน ทอระบายน้ํา สิ่งสาธารณูปโภค 

สาธารณปูการ ภายในเขตตําบลบานแหวน      

รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการ 

กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐาน

สาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาลตาํบลบานแหวน 

2.กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษา ระบบ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อเชื่อมโยง

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทองถิ่น ภายใน

ตําบล ระหวางตําบล และอําเภอ 

รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการ 

กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐาน

สาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ

ภายในตําบล ระหวางตําบล และอําเภอ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองชาง / สํานักปลัดเทศบาล / กองคลัง 

 ความเชือ่มโยง 

๑. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยนื 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม 

 

 

 

 



๒๗ 

 

ยุทธศาสตรที ่2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาชนอยูดีมสีุข 

 พันธกิจ :  

การพัฒนาสงเสรมิเศรษฐกิจในชุมชน อาทเิชน การสรางงานและอาชีพ 

 

 เปาประสงค :   

 สงเสรมิเศรษฐกิจของคนในชุมชนใหเขมแข็ง 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

1. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการเขารวมกิจกรรม/โครงการสงเสริมเศรษฐกิจและรายได 

2. ระดับความสําเร็จของศูนยพัฒนาครอบครัวในการบริหารจัดการตนเอง 

3.  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการเขารวมกิจกรรม/โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและ

ชุมชน 

4.  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการเขารวมกิจกรรม/โครงการสงเสริมความมั่นคงทางอาชีพและ

รายไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. งานสงเสริมรายไดและกระจายรายไดแก

ประชาชน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการ

เขารวมกิจกรรม / โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ 

2. งานสงเสริมการพัฒนาครอบครัว ระดับความสําเร็จของศูนยพัฒนาครอบครัวใน
การบริหารจัดการตนเอง 

3. งานสงเสริมการยกระดับคุณภาพและ

ผลติภัณฑชุมชน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการเขารวม

กิจกรรม/โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ

และชุมชน 

 
4. งานสงเสริมความมั่นคงทางอาชีพและ

รายไดของประชาชนตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการเขารวม

กิจกรรม/โครงการสงเสริมความมั่นคงทางอาชีพ

และรายไดของประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล  

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัดเชยีงใหม : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยนื  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



๒๘ 

 

ยุทธศาสตรที ่3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูเย็นเปนสุข 

 พันธกิจ :  

1. สงเสรมิการพัฒนาสังคม คณุภาพชีวติ เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส และพัฒนา

ระบบสาธารสุขเพื่อคนทุกวัยมสีุขภาพด ี

2.สงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษา กีฬา ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ

สงเสรมิการกีฬาใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

3. เสรมิสรางความมั่งคงและปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 

 เปาประสงค :   

1. ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

2.  ยกระดับคุณภาพการศกึษา ตลอดจนอนุรักษศลิปวฒันธรรมประเพณีทองถิ่น และพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 

 3. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข ชุมชนเขมแข็งและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 ตวัชี้วัดระดับเปาประสงค 

1. รอยละของชุมชนมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน 

2. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการสงเสริมสุขภาพอนามัย 

3. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
4.  ระดับคุณภาพของการจดัการศกึษาไมกําหนดระดับและการบรหิารจัดการศกึษาของศูนยเด็กเล็ก 

5. ระดับคุณภาพของการจัดกีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน  

6. จํานวนกลุมเปาหมายไดรับการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
7. รอยละของประชาชนมคีวามพึงพอใจตอการจัดสวัสดกิารดานตาง ๆ 

8. ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมการสงเสริมและอนุรักษประเพณแีละวัฒนธรรมในชุมชน 

 กลยุทธ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัย

ของประชาชน 

-รอยละของชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ

สุขภาพตนเองและชุมชน 

-รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการ

สงเสริมสุขภาพอนามัย 

2.งานสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ -รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการ

จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 

3.งานสงเสริมการศกึษาและวัฒนธรรมใน

ชุมชน 

-ระดับคุณภาพ ของการจัดการศึกษานอกระบบและ

การบรหิารจัดการศึกษาของศูนยเด็กเล็ก 

-ระดับคุณภาพของการจดักิจกรรมการสงเสริมและ

อนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 

4.งานสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ -จํานวนกลุมเปาหมายไดรับการจัดสวัสดิการ

เพิ่มขึน้ 

-รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการ 

จัดสวัสดิการดานตาง ๆ 



๒๙ 

 

-ระดับคุณภาพของการจัดกีฬา กิจกรรมเด็ก 

เยาวชน และประชาชน 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล / กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัดเชยีงใหม : ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู              

ภูมปิญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟู

และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น , ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา

คุณภาพชวีิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรที ่4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารจดัการและการมีสวนรวมในการบริหาร 

 พันธกิจ :  

 พัฒนาดานการบรหิารและการปกครองตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

 เปาประสงค :   

 ประชาชนไดรับการบรกิารจากภาครัฐอยางท่ัวถึง เปนธรรม และมีคุณภาพ  

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

1. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวม 

2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

3. จํานวนโครงการในการพัฒนาองคกร 
4. รอยละของประชาชนมคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของเทศบาล 

5. จํานวนโครงการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. รอยละของประชาชนมคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

 กลยุทธ / แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน - รอยละของประชาชนท่ีมสีวนรวม 

2. พัฒนาบุคลากร - รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

3. งานปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน

และเครื่องมอืเครื่องใช 

- จํานวนโครงการในการพัฒนาองคกร 
- รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการ 

ใหบริการของเทศบาล 
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย - จํานวนโครงการในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
- รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการ 

ใหบริการของเทศบาล 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล / กองชาง / กองคลัง / กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัดเชยีงใหม : ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบ

สุขของประชาชน , ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใสและเปนธรรม 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา

สาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน , ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการบานเมอืงที่ดี 

ยุทธศาสตรที ่5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 พันธกิจ :  

อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา และเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดใีนชุมชน 

 เปาประสงค :   

 สงเสรมิการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม  

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

    1. จํานวนโครงการที่สรางจติสํานกึและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไมนอยกวา 2 โครงการ  
2. จํานวนภูมิทัศนท่ีไดรับการปรับปรุงไมนอยกวา 1 แหง / ป 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

 กลยุทธ / แนวทางการพฒันาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- จํานวนโครงการท่ีสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมไมนอย

กวา 2 โครงการ  

 

2. งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- จํานวนภูมทิัศนท่ีไดรับการปรับปรุง 

ไมนอยกวา 1 แหง / ป 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / สํานักปลัดเทศบาล 

 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัดเชยีงใหม : ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติพลังงาน

และสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
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3.2  บัญชโีครงการพัฒนาและบัญชีประสาน 

โครงการพัฒนา 

(ผ.01 – ผ.03) 
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สวนที่ 4 
 

 

 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล เปนขั้นตอนที่สําคัญ 

จะตองดําเนินการตอเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป กลาวคือเมื่อ

ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาสามป และไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว หนวยงานเปน

ผูนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

 องคกรการติดตามและประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีอํานาจหนาที่  

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยป

ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนีใ้หปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4.  แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการดําเนินงานติดตามประเมินผล โดยมีการกําหนด

แนวทางและการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปดเวทีและโอกาสใหทุกภาคสวนทุกระดับตั้งแตชุมชน

หมูบานถึงระดับตําบลไดนําเสนอปญหา ความตองการ แผนงานโครงการใหคณะกรรมการทุกระดับมี

สวนรวมในการกลั่นกรอง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ โดยมีการพิจารณาตามลําดับความสําคัญของ

ปญหาที่สนองตอยุทธศาสตรนอกจากนี้ควรมีการสื่อสารและประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรใน

ภาพรวมใหแกหนวยงานราชการ เอกชน และชุมชนในพื้นที่และมีการติดตามประเมินผล โดยมีตัวชี้วัด

ความสําเร็จของงาน 
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วิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จ และลมเหลวของแผนงาน/โครงการ โดยทําการประเมิน

โครงการ ทั้งเชงิปริมาณ และเชิงคุณภาพ ประกอบดวยหัวขอในการประเมนิ ดังนี้ 

๑.  ความคุมคาของโครงการ 

๒.  การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

3.  ผลผลิตของโครงการ เปนการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความ พึงพอใจ 

4.  การดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  ประจําป  ๒๕๕9 หรอืไม 

5.  ผลลัพธสุดทายผลของโครงการแตละโครงการควรบรรลุผลลัพธสุดทายซึ่งเปนผลที่

กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

6.  ผลกระทบของโครงการทั้งเชิงบวกและเชงิลบ 

 7.  ปญหา / อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

8.  สําหรับกลุมประชาชน/หนวยงานอื่น  ที่ไดรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล ใหจัดทํารายงานผล

การดําเนนิงานทุกโครงการ 

 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติตามและประเมินผลไดกําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามป โดยประเมินผลในภาพรวมอยางนองปละ 1 ครั้ง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา

ทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
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