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  ด้วย เทศบาลต าบลบ้ านแหวน  ไ ด้ด า เนิ นการจัดท า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-  2562) ตามกรอบและแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับความเห็นชอบและผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติแล้ว นั้น 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ 

ข้อ ๒๔ เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแหวน สามารถใช้แผนพัฒนาสามปี 

เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยการน า

โครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ไปจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 

2562) ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ต่อไป 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เปน็ต้นไป 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕
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“ ยดึมั่นธรรมาภบิาล  บรกิารเพือ่ประชาชน ”  

 

ค าน า 

 

 “แผนพัฒนาสามปี” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 หมายถึง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนด

รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึนส าหรับงบประมาณแต่

ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี 

โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  
 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลบ้านแหวน (พ.ศ. 2560 

– 2562) จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลได้พิจารณา

ถึงรายละเอียดโครงการ แผนงานการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับ

ปีงบประมาณแต่ละปีได้อย่างรอบคอบ ได้เห็นถึงความเชื่อมโยงและ

ส่งผลในเชิงสนับสนุนให้คณะผู้บริหารฯ น ามาตัดสินใจก าหนดแนว



ทางการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อไป 

  

 

               เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

         31  พฤษภาคม  2559 
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สว่นที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           บทน า 

 1.1  ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี                                                  

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

โดยมีหลักคิดท่ีว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้

มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / 

กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมี

ผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ใน

ท่ีสุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้การ

วางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน า

โครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีท่ีจะจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ไปจัดท างบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วย

ความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

ภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสามปี 

 

วิสัยทัศน์

ท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายการ จุดมุ่งหมายการ จุดมุ่งหมายการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะ

เป ็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท าข้ึนส าหรับ

ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา

สามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 

 แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้  

 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 2.  เปน็เอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนว

ทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 

 3.  เปน็เอกสารท่ีแสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการเป็น

ห้วงระยะเวลาสามปี 

 4.  เปน็เอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี



ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรก

ของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึง

ความเป็นไปได้ของโครงการ/ กิจกรรม รวมท้ังผลประโยชน์สาธารณะท่ี

จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 

2. กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีควรมีความ

พร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถ

ก าหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะน าไปใช้จัดท า งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้

ต่อไป 

 1.2  วตัถปุระสงคข์องการจัดท าแผนพฒันาสามปี                                                  

1.2.1 เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท างบประมาณประจ าปี  

1.2.2 เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีท่ีมีความ

สอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2.3 เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ใน

ลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันที

เมื่อได้รับงบประมาณ 

 

 

 

 

 1.3  ขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาสามป ี

เพื ่อให ้การบร ิหารงานของเทศบาลต าบลบ ้านแหวน  เป ็น ไปเพื ่อ

ประโยชน ์ของประชาชนโดยม ีแผนพ ัฒนาสาม ีป ีเป ็น เครื ่องม ือในการ

บริหารงานและแผนพัฒนามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม่ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลบ้านแหวน จึงได้ก าหนด

ข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ดังนี้ 



 

             ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบใน

การจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลบ้านแหวน (พ.ศ. 

2560 – 2562) โดยขอรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะ

เป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและก าหนดปฏิทินการ

ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน แล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสน ับสน ุนการจัดท าแผนพ ัฒนาเทศบาล 

หน่วยงานภายในเทศบาล และประชาคม 

 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่น ด าเน ินการ

ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อม ูลที ่จ าเป ็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ ่ง

นอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์

การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ 

ต้องการข้อมูลของทางห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูล

ท่ีจะน ามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดย

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูล

ภายนอกองค์กร  
 

  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดย  

(1) สนับสนุนให้ม ีการจัดท าแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพื ้นที ่ โดยการให้

ค าแนะน าในการจัดท า ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพื่อการ

จัดท าแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม  และพิจารณาน าโครงการ/

กิจกรรม ที่ต ้องด าเน ินการร่วมกับชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินขีด

ความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

(2) พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน

จากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้เพื่อสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมในพื ้นที่บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนา เพื ่อเป็นจุด

เช่ือมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับปัญหาความ

ต้องการของประชาชน ซึ ่งจะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการท างาน

ร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นท่ีเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจแห่งรัฐ ความ

มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 

  1. การประเมินผลการพัฒนาของปีท่ีผ่านมา 

  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคม/หมู่บ้านในห้วง

เวลาสามปี 

  3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาตามความ

จ าเป็นเร่งด่วน 

  4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีโดย

พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสน ับสน ุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่นพ ิจารณาคัดเล ือก

โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียด

โครงการ  ในด ้าน เป ้าหมาย  ผลผล ิต  ผลล ัพ ธ ์ งบประมาณ  ระยะเวลา 

ผู้ร ับผิดชอบ และตัวชี ้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของ

กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถน าไป

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา

สามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 บทน า 

 ส่วนที่ 2 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  

 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

 ส่วนที่ 6 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม 

ประเมินผล 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่ง

ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสาม

ปีท่ีปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อพิจารณา  



 

ขั้นตอนที่ 5  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน เสนอร่าง

แผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

ต่อไป 

 

 

 

 1.4 ประโยชนข์องแผนพฒันาสามป ี

 แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลบ้าน

แหวน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนว

ทางการด าเนินการต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงส่งผลในเชิงสนับสนุน

และเป็นอุปสรรคต่อกัน อีกทั้งเพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแหวน น ามา

ตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากรการบริหาร

ของท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด โดยทรัพยากรการ

บริหารที่ เทศบาลต าบลบ้านแหวนมีอยู่และน ามาใช้ในการด าเนิน

กิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 

 งบประมาณ ทั้งงบประมาณของท้องถ่ินเองและงบประมาณที่ได้รับ

การสนับสนุนจากภายนอก  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณ

รายจ่ายด้วย  

 ทรัพยากรบุคคล ซึ่งหมายรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน

เทศบาลทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ 

และทัศนคติ ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านแหวนจะต้องน าศักยภาพของ

ก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การท างานให้กับเทศบาลต าบลบ้านแหวน และถ้าพิจารณาใน

ความหมายอย่างกว้างและอาจหมายรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินด้วย  

 วัสดุ อุปกรณ์  ซึ่งหมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร อาคาร

สถานที่ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคล่ือนทรัพยากรทั้งสาม

ประการข้างต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทรัพยากรทางการ



สว่นที ่ 2 

 

บริหารดังกล่าวเทศบาลต าบลบ้านแหวนจะใช้แผนพัฒนาสามปีเป็น

กรอบแนวทางในการใช้ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพต่อเทศบาลต าบลบ้านแหวนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ในปทีีผ่า่นมา 

 

2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา (วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 

และอุปสรรค) 

  สถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันนี้  มีการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาที่ค่อนข้างแน่นอน วางแผนการพัฒนาส าหรับอนาคต 

โดยใช้แผนพัฒนาเทศบาลเป็นเครื่องมือในการวางแนวทาง      การ

พัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้ ปัญหาความ

ต้องการของประชาชน นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นความเหมาะสมกับ



สภาพพ้ืนที่ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ ซึ่งอาจมีการ

วิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาด้าน

ต่างๆ ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา ในอนาคตของท้องถ่ินได้ ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 

(SWOT ANALYSIS TECHNIC) 

 จุดแข็ง (Strength = S) 

 1. เทศบาลต าบลบ้ านแหวนมีการแบ่ งส่ วนราชการ การ

บริหารงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ พร้อมที่จะด าเนินการบริหารงาน

ของเทศบาลและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เพ่ือตอบสนองและ

แก้ไขปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง  

 2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล  

 3. มีการแบ่งงาน / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  

 4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

 5. การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. การให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทัว่ถึง 

 7.การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ  ภายในต าบล เชน่ กลุ่ม

อาชีพ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 8. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่

เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

 9. มีสถานศึกษาที่สามารถรองรับการพัฒนาทางด้านการศึกษาได้ 

 10.ระบบการใหบ้ริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานทั่วถึง คลอบคลุม

ทุกพ้ืนที ่

 11.เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น ไม้

แกะสลัก 

 12.มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกันทกุหมู่บ้าน และเป็น

เส้นทางผ่านไปยังสถานทีท่่องเที่ยวที่ส าคัญต่าง ๆ  

   จดุออ่น ( Weakness = W) 

 1. เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินโครงการที่ใช้งบประมาณจ านวนมากในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 2. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังมีความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ไม่

เพียงพอ ท าให้การปฏิบัติงานบางเรื่องมีความล่าช้า 



 3. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 

 4. รูปแบบของการประกอบอาชีพและการด าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจยังไม่สามารถพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่  

 5. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการเข้าถึงช่องทาง

ทางการตลาด และการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 

 6. มีประชากรแฝงอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะแรงงาน

ต่างด้าว 

 7. ขาดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ินไปสู่

เยาวชนรุ่นต่อไป 

 8. ขาดการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดมูลค่า เพ่ิมรายได้

ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน 

 9. ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและการท าลาย

สิ่งแวดล้อม รวมถึงปริมาณขยะที่เพ่ิมมากข้ึน  

         10. บุคลากรด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

         11. บทบาทหน้าที่ของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่

ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของภารกิจถ่ายโอน 

 โอกาส  ( Opportunities = O) 

1.นโยบายในการกระจายอ านาจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ

จากราชการส่วนกลางสู่ท้องถ่ิน ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการพัฒนา

และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน เอ้ือต่อการบริหารจัดการ สะดวก 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2.รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

3.การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้เกิดความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคง เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของเทศบาล 

4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ิมมูลค่าของสินค้า สร้างจุดขายและ

ภาพลักษณ์  และการขยายตลาดเพ่ือจ าหน่ายสินค้า  อาทิ เช่น ไม้

แกะสลัก เป็นผลผลิตที่มีคุณค่า และมีความส าคัญ สร้างรายได้ให้กับ

ประชาชนเป็นจ านวนมาก และยังสามารถขยายตลาดไปยังแหล่งอ่ืน ๆ 

ได้อีก 

5. นโยบายการพัฒนาของภาครัฐที่กระจายสู่ภูมิภาค มีส่วนใน

การเอ้ือประโยชน์ ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งช่วยกระตุ้น



ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของรัฐ เพ่ือลด

รายจ่าย เพ่ิมรายได้ และขยายโอกาสอย่างทั่วถึง 

 

 อุปสรรค (Threat = T) 

 1. การกระจายงบประมาณจากส่วนกลางสู่ชุมชนไม่ทั่วถึง หรือ

งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ท้องถ่ินไม่เพียงพอ 

2. กฎหมาย ระเบียบ ข้ันตอนทางราชการในการด าเนินงานด้าน

ต่าง ๆ มีความซับซ้อน ก่อให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างทันท่วงที 

3. การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรภายในเขตเทศบาล ส่งผลให้

ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการด้านต่างๆ สูง ท าให้ไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึง 

4. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อวัยท างานและเด็กมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน 

5. สภาพสังคมในปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงไปเป็นสังคมลักษณะต่าง

คนต่างอยู่ ส่งผลให้ขาดความตระหนักในการมีส่วนร่วม (ร่วมดูแล ร่วม

รับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนา) 

6. กระแสทุนนิยมที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมภายในชุมชน 

7. ปัญหาการเมืองในระดับชาตทิี่ไม่แนน่อน ส่งผลต่อการ

บริหารงานและการด าเนินโครงการต่างๆ ที่ไม่ต่อเนื่อง 

8. ปัญหาเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตชา้ ส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในชุมชน 

9. นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่ชัดเจนส่งผลต่อ

การวางแผนการพัฒนาของท้องถ่ินไม่เป็นไปตามที่วางไว้ 

 

2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 การพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558) ซึ่งเป็น

ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) นั้น ได้

ก าหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์   

ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2558-2560) 

 

 

 

 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏใน ปรากฏใน คิดเปน็ 



ดา้น

ที ่

ยทุธศาสตร ์ แผนพฒันา

สามป ี

(เฉพาะป ี

2558) 

เทศ

บญัญตัฯิ 

ประจ าป ี

2558 

รอ้ยละ 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 22 13.01 

2 ด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 10 4 2.37 

3 ด้านสังคมอยู่เย็นเปน็สุข 67 70 41.42 

4 ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วน

ร่วมในการบริหาร 

42 21 12.43 

5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

10 4 2.37 

รวม 169 121 71.60 

 

2.3 การประเมนิประสทิธผิลของแผนพฒันาในเชงิคณุภาพ 

ในปีที่ผ่านมาเทศบาลต าบลบ้านแหวนได้ด าเนินการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาที่วางไว้ ซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง

คุณภาพสามารถสรุปออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

 

 

 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน จัดให้มีการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และอ านวย

ความสะดวกในชุมชน โดยด าเนินกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ การคมนาคม

ทั้งทางบกและทางน้ า จัดให้มีการพัฒนาและก่อสร้างถนน สะพานก่อสร้าง

รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยแก้ไข

ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  

2. ยทุธศาสตรด์า้นประชาชนอยูด่มีสีขุ 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้มีการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้แก่

ประชาชนในต าบลบ้านแหวน  โดยส่งเสริมและสร้างอาชีพที่ประชาชน

ให้ความสนใจ อาทิเช่น การจัดท าเครื่องพิธีสืบชะตา การท ากระถาง

ต้นไม้ด้วยข้ีเล่ือย เป็นต้น เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

และส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 

โดยการส่งเสริมและให้ความรู้ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมการ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

3. ยทุธศาสตรด์า้นสงัคมอยูเ่ยน็เปน็สขุ 



 เทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้สร้างชุมชนให้มีศักยภาพโดยการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วไปให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มี

สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ   ต่าง ๆ และ

มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับงานสุขาภิบาล ให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ

จัดหาสถานที่ก าจัดขยะภายในต าบล ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนใน

ปัจจุบัน และยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ รวมถึง

ส่งเสริมและจัดกิจกรรมทางด้านการกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน

และประชาชนภายในเขตต าบลบ้านแหวน รวมไปถึงการพัฒนา

ทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 

ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมใน

ท้องถ่ิน  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ

บริหาร  

เทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง และพัฒนาบุคลากรโดย

การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการท างานโดยการจัดส่งคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ได้ตามมาตรฐาน

รวดเร็ว และถูกต้องอีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น 

พัฒนาแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน พัฒนาด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ พัฒนา

พนักงานบุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านแหวนให้มีความรู้ความสามารถ

พร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบและ

ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงาน  

 

 

 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ด าเนินการพัฒนาซึ่งครอบคลุม

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ

และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่



และมีความยั่งยืน และได้ด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ในพ้ืนที่ การคัดแยกขยะเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ การคัดแยกกิ่งไม้ – 

ใบไม้ เพ่ือน าไปจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงจัดหาสถานที่ก าจัดขยะภายใน

ชุมชนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และยังได้มีการพัฒนาให้ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมและมีพฤติกรรม

การรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ร่วมกันกับชุมชน อาทิเช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 

ภายในต าบล กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



สว่นที ่3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

วสิยัทศันก์ารพฒันาเทศบาลต าบลบา้นแหวน 

“ ชุมชนแห่งการเรียนรู้  สู่เสริมสร้างเศรษฐกิจ มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตท่ีดี ” 

พนัธกจิการพฒันาเทศบาลต าบลบา้นแหวน 

1. ส่งเสริมการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้

พิการและผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อคนทุกวัยมีสุขภาพดี 

2. เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

5.  ส่ ง เส ริ ม การพัฒ น าระบบการศึ กษ า  กีฬ า  ต ลอดจน อนุ รั กษ์

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

 4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

5.  การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน อาทิเช่น การสร้างงานและอาชีพ 

6.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู บ ารุงรักษา และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในชุมชน 

 7. การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครองตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 

เปา้ประสงค ์

 ๑. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 ๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง 

 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

ร่วม 

 4. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข 



 5. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 6. ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและมี

คุณภาพ 

 7. ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลมุท้ังพื้นท่ี และ

ให้เพียงพอต่อประชาชน 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลต าบลบา้นแหวน  

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนอยู่ดีมีสุข 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเปน็สุข 

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

ในการบริหารยทุธศาสตรท์ี่ 5 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 พนัธกจิ :  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้

ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 เปา้ประสงค์ :   

 ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานคลอบคลุมท้ังพื้นท่ี และให้

เพียงพอแก่ประชาชน 

 ตวัชีว้ดัระดับเปา้ประสงค ์

1. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างและปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ 

 กลยทุธ ์/ แนวทางการพฒันาและตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ ์

 

กลยุทธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ัดระดบักลยทุธ ์

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน 

สะพาน ท่อระบายน้ า สิ่ง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ภายในเขตต าบลบ้านแหวน       

ร้อยละของประชาชนมีความพึง

พอใจต่อการ 

ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

และบริการสาธารณะภายในเขต

เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

2.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ระบบ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อ

เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนาท้องถ่ิน ภายในต าบล ระหว่าง

ต าบล และอ าเภอ 

ร้อยละของประชาชนมีความพึง

พอใจต่อการ 

ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

และบริการสาธารณะภายในต าบล 

ระหว่างต าบล และอ าเภอ 



หนว่ยงานรบัผดิชอบหลกั : กองช่าง / ส านักปลัดเทศบาล / กองคลัง 

 ความเชือ่มโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : ยุทธศาสตร์การพฒันาประชาชนอยูด่มีสีขุ 

 พนัธกจิ :  

การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน อาทิเช่น การสร้างงานและอาชีพ 

 เปา้ประสงค์ :   

 ส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง 

 ตวัชีว้ดัระดับเปา้ประสงค ์

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสริม

เศรษฐกิจและรายได้ 

2. ระดับความส าเร็จของศูนย์พัฒนาครอบครัวในการบริหารจัดการตนเอง 

3.  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการยกระดับ

คุณภาพผลิตภัณฑ์และชุมชน 

4.  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความ

มั่นคงทางอาชีพและรายได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยทุธ ์/ แนวทางการพฒันาและตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ์ 

 

กลยุทธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ัดระดบักลยทุธ ์

1. งานส่งเสริมรายได้และกระจาย

รายได้แก่ประชาชน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจ 

2. งานส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว ระดับความส าเร็จของศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในการบริหารจัดการ

ตนเอง 

3. งานส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ

และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการยกระดับ

คุณภาพผลิตภัณฑ์และชุมชน 

 

4. งานส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ

และรายได้ของประชาชนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสริม

ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ของ

ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 



 

หนว่ยงานรบัผดิชอบหลกั : ส านักปลัดเทศบาล  

 ความเชือ่มโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง

สมดุลและยั่งยืน  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ

พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมอยูเ่ยน็เปน็สขุ 

 พนัธกจิ :  

1. ส่งเสริมการพัฒนาสังคม คณุภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุผู้

พิการและผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาระบบสาธารสุขเพื่อคนทุกวัยมีสุขภาพดี 

2.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษา กีฬา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

3. เสริมสร้างความมั่งคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 เปา้ประสงค์ :   

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2.  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 3. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข 

 ตวัชีว้ดัระดับเปา้ประสงค ์

1. ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน 

2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามยั 

3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสุขาภิบาลชุมชนและ

สถานท่ี 

4.  ระดับคณุภาพของการจัดการศึกษาไม่ก าหนดระดับและการบริหารจัด

การศึกษาของศนูย์เด็กเลก็ 

5. ระดับคุณภาพของการจัดกีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน  

6. จ านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดสวัสดิการเพิ่มข้ึน 

7. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ 

8. ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี

และวัฒนธรรมในชุมชน 

 กลยทุธ ์/ แนวทางการพฒันาและตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ์ 

 

กลยุทธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ัดระดบักลยทุธ ์

1.ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพ -ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการ



อนามยัของประชาชน จัดการสุขภาพตนเองและชุมชน 

-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

2.งานสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการจัดการสุขาภิบาลชุมชนและ

สถานท่ี 

3.งานส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรมในชุมชน 

-ระดับคุณภาพ ของการจัดการศึกษา

นอกระบบและการบริหารจัด

การศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก 

-ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรม

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรมในชุมชน 

4.งานส่งเสริมสวัสดิการและ

นันทนาการ 

-จ านวนกลุม่เป้าหมายได้รับการจัด

สวัสดิการเพิ่มข้ึน 

-ร้อยละของประชาชนมีความพึง

พอใจต่อการ 

จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ 

-ระดับคุณภาพของการจัดกีฬา 

กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

 

หนว่ยงานรบัผดิชอบหลกั : ส านักปลัดเทศบาล / กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม / กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 ความเชือ่มโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 

ความรู้           ภูมิปญัญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับ

การเปลี่ยนแปลง 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ

อนุรักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน , 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและการมสีว่นรว่ม

ในการบรหิาร 

 พนัธกจิ :  

 พัฒนาด้านการบริหารและการปกครองตามหลกับริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เปา้ประสงค์ :   

 ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพ  



 ตวัชีว้ดัระดับเปา้ประสงค ์

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วม 

2. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 

3. จ านวนโครงการในการพัฒนาองค์กร 

4. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล 

5. จ านวนโครงการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล 

 

 กลยทุธ ์/ แนวทางการพฒันาและตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ์ 

 

กลยุทธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ัดระดบักลยทุธ ์

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

- ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วม 

2. พัฒนาบุคลากร - ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ

พัฒนา 

3. งานปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ี

ปฏิบัติงานและเคร่ืองมือเครือ่งใช้ 

- จ านวนโครงการในการพัฒนา

องค์กร 

- ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ

ต่อการ 

ให้บริการของเทศบาล 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

- จ านวนโครงการในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

- ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ

ต่อการ 

ให้บริการของเทศบาล 

หนว่ยงานรบัผดิชอบหลกั : ส านักปลัดเทศบาล / กองช่าง / กองคลัง / กอง

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 ความเชือ่มโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความมัน่คง 

ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน , ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

โปร่งใสและเป็นธรรม 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การ

ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

, ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 



ยทุธศาสตรท์ี่ 5 : ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 พนัธกจิ :  

อนุรักษ์ ฟืน้ฟู บ ารุงรักษา และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในชุมชน 

 เปา้ประสงค์ :   

 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

ร่วม  

 ตวัชีว้ดัระดับเปา้ประสงค ์

1. จ านวนโครงการท่ีสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกวา่ 2 โครงการ  

2. จ านวนภมูิทัศน์ท่ีได้รับการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1 แห่ง / ปี 

 

 

 

 

 

 กลยทุธ ์/ แนวทางการพฒันาและตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ์ 

 

กลยุทธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ัดระดบักลยทุธ ์

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการท่ีสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่

น้อยกว่า 2 โครงการ  

 

2. งานฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนภมูิทัศน์ท่ีได้รับการปรับปรุง 

ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง / ปี 

หนว่ยงานรบัผดิชอบหลกั : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 ความเชือ่มโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



สว่นที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและการ

ประเมินผล เป็นข้ันตอนที่ส าคัญ จะต้องด าเนินการต่อเนื่องจากข้ันตอน

การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี กล่าวคือเมื่อผู้บริหาร

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

แล้ว หน่วยงานเป็นผู้น าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 



 อ งค์ ก ร ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะป ร ะ เมิ น ผ ล   ซึ่ ง ต า ม ร ะ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านแหวนจึงได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีอ านาจหน้าที่  

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอ

ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่ว

กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด

ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน

ตามที่เห็นสมควร 

4.2 ระเบียบวิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการด าเนินงานติดตาม

ประเมินผล โดยมีการก าหนดแนวทางและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

เปิดเวทีและโอกาสให้ทุกภาคส่วนทุกระดับตั้งแต่ชุมชนหมู่บ้านถึงระดับ

ต าบลได้น าเสนอปัญหา ความต้องการ แผนงานโครงการให้

คณะกรรมการทุกระดับมีส่วนร่วมในการกล่ันกรอง เพ่ือขอสนับสนุน

งบประมาณ โดยมีการพิจารณาตามล าดับความส าคัญของปัญหาที่

สนองต่อยุทธศาสตร์นอกจากนี้ควรมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผน

ยุทธศาสตร์ในภาพรวมให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน และชุมชนใน

พ้ืนที่และมีการติดตามประเมินผล โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการประเมินผลระดับความส าเร็จ และล้มเหลวของแผนงาน/

โครงการ โดยท าการประเมินโครงการ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

ประกอบด้วยหัวข้อในการประเมิน ดังนี้ 



๑.  ความคุ้มค่าของโครงการ 

๒.  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.  ผลผลิตของโครงการ เป็ นการพิ จารณา ปริมาณ  เวลา 

งบประมาณ คุณภาพ และความ พึงพอใจ 

4.  การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕

60 หรือไม่ 

5.  ผลลัพธ์สุดท้ายผลของโครงการแต่ละโครงการควรบรรลุ

ผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

6.  ผลกระทบของโครงการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

 7.  ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

8.  ส าหรับกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  ที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก

เทศบาล ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานทุกโครงการ 

 การก าหนดหว้งเวลาในการตดิตามและประเมนิผล 

 คณะกรรมการติตามและประเมินผลได้ก าหนดแนวทางและวิธีการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี โดยประเมินผลในภาพรวม

อย่างน้องปีละ 1 ครั้ง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร

ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ

โดยทั่วกัน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


