
 
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

เรื่อง   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน ตุลาคม 2560 ถึง เมษายน 2561) 

……………………………………………………………………. 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน             
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ได้ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
นั้น 
 

            เทศบาลต าบลบา้นแหวน จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล             
ต าบลบ้านแหวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 1 รอบเดือน ตุลาคม 25 60 ถึง เดือน เมษายน 256 1 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เดือน  เมษายน พ.ศ.2561 
 

 
 

(นายชุมพร   จาปัญญะ) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖1 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖1) 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 

 
 
 

 
 

โดยคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

 
 
 



ส่วนที ่๑ 
 

บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการ
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ 

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร   
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน 
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 
ดังนั้น การวางแผน คือ  ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผล ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ



ใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของ
โครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้                                                                                                               
ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง  และก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มี
อยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูง
หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน  ชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-
time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล ” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็น
สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกท้ังการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ ) เพียงใด ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  
การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านแหวนจึงด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลบ้านแหวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60                           
ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 



ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหวนเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕ 60  ถึง มีนาคม ๒๕๖ 1) ขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

                                           
 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด 
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีว่า เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึง
สิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ 
(input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การ
ประเมินผลิตนโยบาย ( policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย ( policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย ( policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและ
ประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการ
เลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือ
ประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นท่ี องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย 

2.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย      
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุน
ส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา 
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ   ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยาย
แผนงาน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืนเป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 
 
 



 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 

 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   

 
 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 



 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหวน โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
ขององค์กรปคกรงส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ

ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
5.๑  กรอบเวลา ( time & timeframe) ความสอดคล้อง ( relevance) ความพอเพียง 

(adequacy)  ความก้าวหน้า ( progress) ประสิทธิภาพ ( efficiency) ประสิทธิผล ( effectiveness) 
ผลลัพธ์และผลผลิต ( outcome and output)การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และ

เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น   

 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ า

ใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความ
เป็นอยู่ดีข้ึน มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอด

การพนัน  อบายมุข การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่

เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังคงอยู่และได้รับการ

ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต 
ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ        

 
 



(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 
ถูกต้องหรือไม ่ 
 

5.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น        

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้น
มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์   ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบันโดย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา
การ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้       ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท า
ได้หลายแนวทาง       เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น ( value-chain analysis) การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์  ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

5.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหวน  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)  

5.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในพื้นท่ี
ประจ าปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

5.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาและจากแผนด าเนินงานประจ าปี  
5.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
5.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
๒ ประการ  ดังนี้ 

6.  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน 
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
 เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินงาน เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ 
ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดย
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา

วิเคราะห์  เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
 

 



   
     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้   

7.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

       บ้านแหวนในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
               ต าบลบ้านแหวน (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  

 
 
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

7.  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

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


บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร         
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้    ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน 
สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป      ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่า
มาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 

 
 
 

๑)  นายสว่าง   สายค าอ้าย  สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ  
๒)  นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ  
๓)  นายถนอมศรี  สายกันทา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ  
๔)  นายถาวร  บุญเทพ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ  
๕)  นายวินัย   ไพยารมณ์   ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ  
๖)  นางจงรักษ์  ศรีวิชัย   ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ  
๗)  นายประพันธ์   ธรรมธิ            ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)  กรรมการ  
๘)  นางเพ็ญจันทร์  หารปุา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข)           กรรมการ  
๙)  นางจิราลักษณ์  หวังทวยทิพย์  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ  
๑๐) นายขวัญชัย   ศิริ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ  

9.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
 
 



๑๑) นายสว่าง  ธิลา   สมาชิกสภาเทศบาล    เลขานุการกรรมการ  
 

 
    

๑)  นายขวัญชัย  ศิริ            หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒)  นายวีระเชษฐ์  ค าคง       หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง           อนุกรรมการ 
๓)  นางสาวเกศรินทร์  ธงซิว             นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   อนุกรรมการ 
๔)  นางอุไรรัตน์  ไชยยัง                   ผช. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  อนุกรรมการ  
๕)  นายสุวรรณสิทธิ์  เรือนค า       หัวหน้าฝุายอ านวยการ    อนุกรรมการและเลขานุการ  
๖)  นางเกียรติศักดิ์  กันทาแปง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   อนุกรรมการและผช.

เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
 
 



ส่วนที ่๒ 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา  

แผนยุทธศาสตร์ 



๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากข้ึน 
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ      
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ       
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต       
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าวาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตันพัทยา เพื่อร่วมกัน
วางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ และเป็น
กรอบ  ในการจัดท างบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการ
ท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ  รวมทั้งได้มี
การบูรณาการ  ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที ่๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึก
บัญชาการท าเนียบ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงเดิม
ประกอบด้วย  ๘ ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) 
ประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์  ๓๐ ประเด็นหลัก  ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    



๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง  (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย  ๙ ประเด็นหลัก ๓๓  แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Growth) ประกอบด้วย ๕  
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่ายและขยายกิจการ เมื่อ
มีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือ

เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทย โดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคม อีกท้ังยังให้ส านึกในหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสาน



พลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์  ประชา
รัฐจึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
ประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการ
บริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน 
 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้ 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้าผู้

มีอิทธิพล  และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน  ส่งเสริม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุก
หน่วยด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล  ควบคุม ตรวจสอบ สถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ สถานที่ท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด  สนุกเกอร์  รวมทั้ง
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการ มิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้
มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน  ส่งเสริม  หน่วยงานที่  รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง) ทั้งนี ้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดี



ของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่าง  ๆในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นใน
การผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็น
พลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทาง วิธีการ แก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน ์

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคล นิติบุคคล ที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู้

กระ ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น และยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้หาแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
    ๑. แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  ( ๑) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบ
การผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (๒) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  (๓) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 



  (๔) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
  (๕) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่
การพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๖) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 
 ๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล       
โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่ ” ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและน าไปสู่การ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน  และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด โดยค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค รวมถึง
ยุทธศาสตร์รายสาขา รวมทั้ง  ความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี และการ จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้ผ่านกระบวนการเห็นชอบ
ร่วมกัน และเป็นที่ยอมรับของทุกภาค ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศ          
ที่สวยงาม มีเสน่ห์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการพัฒนาการค้า การลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
 ๓) แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ 

“ นครแหงชีวิต และความมั่งค่ัง บนฐานของความสงางามทางวัฒนธรรม และ ศูนย์กลางการ
ทองเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล ” 
พันธกิจ 
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
          ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง ในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
          ๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย  
          ๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ   
          ๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ พัฒนา

ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและ สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่        
                              มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 

๘. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพการพัฒนา ซึ่งมีความส าคัญต่อการก าหนดต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด

เชียงใหม่ ดังนี้ 
 

Positioning 
๑. เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล : MICE City, Medical/Health Hub  
๒. เมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport 
๓. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley 
๔. เมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติสู่สากล : Education Hub 
๕. เมืองน่าอยู่ : Eco-Town Eco-Village 

 
 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น
โดยการมีสวนรวมของชุมชน”  

พันธกิจ 
๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ  
๓. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
๔. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
๖. ยุทธศาสตร์การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน  



๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

๑๐.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 
ลงวันที่ ๒๙ มราคม ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ ซึ่ง
จะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้พิจารณา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อ านาจหน้าที่ แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย ๕๐ % ของโครงการหรือแผนทั้งหมด และจะต้องมีการปรับปรุง
แผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอก คู คลอง  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ  
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ  

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน   โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุุนละออง กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร. 

๑๐.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้าน



การเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลดารเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย 
ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่
มนุษย์สร้างขึ้น โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถิ่น
อ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕  : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
 
 

 
๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
วิสัยทัศน์ 

“ ชุมชนแหงการเรียนรู้  สูเสริมสร้างเศรษฐกิจ  มุงเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี ” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
          ๑. ส่งเสริมการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และ
พัฒนาระบบสาธารณสุขเพ่ือคนทุกวัยมีสุขภาพดี 
         ๒. เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
         ๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษา กีฬา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
         ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 
         ๕. การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน อาทิเช่น การสร้างงานและอาชีพ 
         ๖. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน 
          ๗. การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครองตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข        
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
เป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง 
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
๔. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๕.  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๖. ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพ 
๗.  ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ และให้เพียงพอต่อประชาชน 

 
๕.  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยมีสาระส าคัญที่จะยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑)  ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
๒)  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓)  ด้านการสาธารณสุขและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๔)  ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
๕)  ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานพอเพียง 
๖)  ด้านวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
๗)  ด้านสวัสดิการ 
๘)  ด้านข้อมูลข่าวสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงาน 
ครั้งที่ 1 / 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1) 

ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1 

     ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
ทั้งหมดตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 

2561 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมดตามแผนการ
ด าเนินงาน (ต.ค.60-

มี.ค.61) 

จ านวนโครงการที่ได้
ด าเนินการจริง (ต.ค.

60-มี.ค.61) 

หมายเหตุ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 9 9 อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ 

2.ด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 1 0 0 ไม่ปรากฎในแผนด านินงานช่วง ต.ค.60-มี.ค.61 

3.ด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 43 31 28 อยู่ระหว่างด าเนินการ 20 โครงการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ 

4.ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร 

38 35 15 อยู่ระหว่างด าเนินการ 14 โครงการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 20 โครงการ 

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 2 2   

  103 77 54   

 
 
 
 
 


