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ลักษณะของแผนพัฒนาสามป ี
 
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักท่ีว่า  

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทาง
พัฒนาหนึง่ จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ 
  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณร่าย
จ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีท่ีจะจัดท างบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี ได้
จัดท างบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
  “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ี
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ควรมีสภาพความพร้อมอย่าง
น้อย 2 ประการ คือ 

1.มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ 
ของโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 
  2.กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง 
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะน าไปใช้จัดท า  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้  
 
2. ลักษณะแผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างดังต่อไปนี ้

1. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพฒันาท่ีจัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะจงท่ีจะด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
 การจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ. 25๖๐ – 256๒  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการ 
      จัดท างบประมาณประจ าปี 
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2) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีท่ีมีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3) เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสาร 

งบประมาณ ประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
4)   เพื่อเป็นการแสดงถึงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการ ห้วงระยะเวลาสามปี 
 

4. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
 1. หน่วยที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหาร เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการต่อไป และ
ด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ.  พ.ศ. 25๖๐ – 256๒  ผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีและก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน 
 2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแจ้งโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาคม 
 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 1. ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด /อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมรว่มระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพจิารณา โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวที
ประชาคมดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีสมควร น ามาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบ 1 ปี)ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณาทบทวน
ดูว่า จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาท่ีได้รับคัดเลือกและโครงการกิจกรรมท่ีได้ก าหนดไว้ยังมีความเหมาะสม
หรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนว
ทางการพัฒนา ท่ีจะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมท้ังก าหนดโครงการและกิจกรรม ท่ี
จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้ 
 3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมพิจารณาโครงการว่าจะมีโครงการ / กิจกรรม
อะไรบ้างท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมา ใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนา 
 4. โครงการและกิจกรรมท่ีพิจารณาก าหนดอาจมีจ านวนมาก ดังนั้น ขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนินการ  
ดังนี้  

(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องระหว่างยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา เช่นใน  
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“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสินค้า “ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น” โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาด” ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์
กับ“ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งได้ก าหนดโครงการปรับปรุงสถานท่ีประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า” 
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งได้ก าหนดโครงการปรับปรุงสถานท่ีประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า” หาก
พิจารณาแล้วจะเห็นว่าโครงการท้ังสองมาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กันแต่มีความเช่ือมโยง
และสนับสนุนกันได้ในเชิงเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยน าผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเท่ียว ซึ่งหาก
ก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงานท่ีสอดรับกัน 
    (2) ให้พิจารณาน าโครงการ /กิจกรรม เพื่อท่ีจะบรร จุในแผนพัฒนาสามปีท่ี เกินขีด
ความสามารถในการด าเนินการของชุมชนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี 

(3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม เพื่อท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี 
ได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย 
เนื่องจากในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่ากัน
สามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ / กิจกรรมท่ี
ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้ 
  (4) เนื่องจากกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการมีหลากหลายดังนั้น ในขั้นของการพิจารณาก าหนด
กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- งบประมาณรายรับ - รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข้ามาร่วมด าเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการ

ด าเนินการในเรื่องนั้นเมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วจะต้องแยกประเภท
ของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ  

  1. โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือมีขีดความสามารถท้ัง
ทางด้านก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการท่ีจะด าเนินการ ได้เอง 
   2. โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการราชการ 
   3. โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ท้ังราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการท่ี
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติ และมีหน้าท่ีจัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ท้ังนี้รวมถึงโครงการรับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพัฒนาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะการรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ท่ีจ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปแล้ว ยังจะต้อง
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วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก ต้องการข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาโครงการ /กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ท้ังข้อมูลภายใน
องค์กรกรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค) ได้ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสรุปผลการพัฒนาท่ีผ่านมาและน าเสนอท่ีประชุมซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีท่ีผ่านมาโดยประเมินท้ังใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านด้วย ) 
  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้ว 
ให้ท่ีประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมท้ังสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาคม / ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุก
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้ 
  ในกรณีท่ีเห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดท่ียังไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องก าหนดขึ้นใหม่ก็อาจก าหนดขึ้นได้แต่ท้ังนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุ 
ประสงค์ท่ีมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และน าไป
ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 
  3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการ
พัฒนาท่ีหลากหลาย ซึ่งล้วนแต่มีความจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้ังส้ิน แต่มีความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ท่ีประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมจัด
เรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดความส าคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการ
พัฒนาท่ีถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับหลัง ๆ จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติ เพราะการท่ีจะน ามาก าหนดแนว
ทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนา
สามปีนั้นอาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธี ต้ังแต่วิธีง่าย 
ๆ คือประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อน ามารวมคะแนน และ
จัดล าดับวิธีการ จัดล าดับความส าคัญท่ีเป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือ Strategic  Issues 
Graph หรือวิธีอื่น ๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถคัดเลือกวิธีตามความเหมาะสม 

4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาสามปีหลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว  ท่ี 
ประชุมตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะวิเคราะห์
ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะในการจัดล าดับความส าคัญ อาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก 
ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการ
พัฒนามาท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  อีกครั้ง 
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ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แนวทางพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปีโดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี บางครั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาต้ังแต่ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธ์
ศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี 
  2.  ในขั้นตอน ท่ีประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ /  กิจกรรมการพัฒนา  ท่ีจะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือกและท่ีกิจกรรมท่ีจะด าเนินการย่อยมีความหลากหลาย ซึ่งท่ีประชุมจะต้อง
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1)  พิจารณาท่ีต้องด าเนินการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีก าหนดอย่างรอบ
ครอบ เพื่อให้โครงการ / กิจกรรมท่ีครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ / กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมท่ีร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ / กิจกรรมท่ีหน่วยงานอื่น
เป็นผู้ด าเนินการ 

(2)  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม  ควรพิจารณาท้ังภายใต้แนวทางเดียวกัน
และระหว่างแนวทางการพฒันา 
 (3)  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมท่ีในด้านกระบวนการการด าเนินงานและในด้านของผล
การด าเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม 
   ก.  จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
   ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
   ค.  ความเช่ือมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ 
 
 ขั้นตอนที่ 5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ  /  กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสองคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 
 ขั้นตอนที่ 6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามป ี
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี   

2. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดท าแผนท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย 
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คณะกรรมาการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
และรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 
  3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมากรพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
 

ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี 
  1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีผ่านการพิจารณา ให้เสนอ 
                        ผู้บริหารท้องถิ่น  
  2.   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาเทศบาลต าบลเพื่อให ้ 
                         ความเห็นชอบ 
  3.   เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
                         แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ 
                         รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ 
                         คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                         และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับ 
                         ทราบโดยท่ัวกัน  
 
4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ 
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ท่ีอาจมีความเช่ือมโยง
และส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 
 ทรัพยากรบริหารโดยทั่วไปประกอบด้วย 

เงิน   ท้ังเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  และแหล่งงบประมาณ 
ภายนอก  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
   คน  ซึ่งหมายความรวมต้ังแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ  ซึ่งจะมีความแตกต่าง  หลากหลายท้ังด้านความรู้  ทักษะและทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่น  ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

วัสดุอุปกรณ์  หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถน ามาใช้ใน 
การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุดโดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย  เพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
 

การบริหารจัดการ    เป็นส่ิงท่ีจะช่วยขับเคล่ือนทรัพยากรท้ังสามประการข้างต้น    ให้ 
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เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ี
ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
ขั้นตอนสรุปในการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี 

 การจัดการท าแผนพัฒนาสามปี    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
  1.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ัง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วย งาน
ต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  2.    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ พัฒนา 
ปัญหาความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีท่ีมี
การมอบอ านาจ 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

 
4.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี

1)  เทศบาลต าบลบ้านแซวจะมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ  แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้แล้ว 

2)  เทศบาลต าบลบ้านแซวจะมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติในการด าเนินการ
พัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)  เทศบาลต าบลบ้านแซว ได้ใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบ 
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2.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลเม็งรายในปีท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคได้ในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้องใช้งบประมาณมาก 
ตาความต้องการของประชาชนด้านนี้ยังมีอีกจ านวนมาก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและอื่นๆ 
ภายในชุมชน การขยายเขตไฟฟ้า การขยายเขตระบบประปา  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างท่ัวถึงพื้นท่ี
ตามแผนพัฒนาท่ีก าหนดไว้  จึงน าสภาพปัญหาและความต้องการท่ีได้จากการประชาคมมาบรรจุในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลเม็งรายต่อไป 
 2.  ด้านเศรษฐกิจ 
  รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมาโดยตลอด  แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไป 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
เล้ียงครอบครัว  เทศบาลต าบลเม็งรายได้มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้เสริม อีก
ท้ังยังสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือและมีการ
รวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.  ด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนา
ประเทศซึ่งรัฐบาลก็ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพท่ีดี หากไม่
มีการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างท่ัวถึงแล้วจะส่งผลท าให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุก
ด้าน  ดังนั้นจึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
 4.  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีจะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่
ประชาชนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคและสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชาชนตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมี
ทางเลือกในการด าเนินชีวิตน้อยลง จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ ในทุกระดับตลอดจนรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป 
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 5.  ด้านสังคม 
  ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจท่ีผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ท าให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าท่ีควรขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาด
โอกาสทางการศึกษา รวมท้ังสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ  เทศบาลต าบลเม็งราย จึงได้มีการ
ส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด  รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา 
ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมท้ังส่งเสริมการ
จัดการการศึกษา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 6.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เทศบาลต าบลบ้านแซวได้เล็งเห็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัดและขาดจิตส านึกในการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดมลพิษต่างๆ  จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ให้สมดุลต่อไป 
 7.  ด้านการเมืองการบริหาร 
  รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการ
และมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ต่างๆ  มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้าน
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตาม
หลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ท่ัวถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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การวิเคราะห์ศักยภาพ 
  เพื่อประเมินสภาพการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล
ต าบลเม็งราย  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น  โดยใช้
เทคนิคการ  SWOT analysis   เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลเม็งรายในภาพรวม   ดังนี้ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีค าส่ังแบ่งโครงสร้างของเทศบาลต าบลมี

ความชัดเจน  ครอบคลุมอ านาจหน้าท่ีตาม
ภารกิจและสามารถเปล่ียนแปลงปรับปรุง
ได้ตามภารกิจท่ีได้รับเพิ่มข้ึนหรือถ่ายโอน 

W1 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  มีฐานะยากจนและมีหนี้สินท่ี
เกิดขึ้นจากการกู้เพื่อการลงทุนในภาค
การเกษตร  การขาดอาชีพเสริม  ท าให้มีการ
อพยพแรงงานไปท างานต่างจังหวัดหรือ
ต่างประเทศ 

S2 มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบูรณาการ
จัดท าแผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการอื่น 

W2 ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูง
ต่อเทศบาลต าบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนต าบล
ตอบสนองได้น้อย 
 

S3 มีค าส่ังแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับช้ัน 

W3 อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเกิดการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดได้ง่าย การป้องกัน
ท าได้ยาก มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามา
ท างาน 

S4 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

W4 มีพื้นท่ีต าบลท่ีรับผิดชอบกว้าง ยากต่อการ
พัฒนาด้านบริการสาธารณะให้ท่ัวถึงได้ 
 

S5 มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในต าบล 

W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้
ท าให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 

S6 สภาเทศบาลต าบลสามารถออกเทศ
บัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย 

W6 การพัฒนาอาชีพนังขาดความรู้ด้านการตลาด 
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

S7 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตาม
ภารกิจและก าลังงบประมาณ 

W7 ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

W8 ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีท ากิน 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ
ตนเอง ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน 
และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเด่ียว ฯลฯ 

S11 มีพื้นท่ีขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการ
บริหาร และดูแลอย่างท่ัวถึง 

W11 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ 

S12 เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W12 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S13 พื้นท่ีเป็นท่ีราบและภูเขามีความอุดม
สมบูรณ์ มีล าห้วยหลายสายไหลผ่าน เช่น 
ห้วยแม่แอบ ร่องขุ่น ล าน้ าบง แม่น้ ากก 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมี
หลากหลาย ปลุกได้ตลอดปี 

W13 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

S14 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนท่ีเข้มแข็ง และมี
การท างานในระบบของเครือข่าย ชุมชนมี
การรวมกันจัดต้ังกลุ่ม ท้ังอาชีพหลัก 
อาชีพเสริม 

W14 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

W15 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลเอา
ใจใส่และและบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ยังใช้สารเคมีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต  เช่น  ปุ๋ยเคมี  ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ 

S16 มีระบบส่ือสารและระบบสารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

W16 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท า
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S17 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

W17 โครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตรไม่สะดวก 

S18 พื้นท่ีส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  ได้แก่  ข้าว  
ข้าวโพด  หอมแดง ฯลฯ 

W18 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา  ท าให้มีเนื้อที่ส าหรับ
เพาะปลูกจ ากัด 

S19 ผู้น าชุมชนมีศักยภาพและประชาชนใน
ต าบลมีความสนใจในการร่วมมือในการ
พัฒนาด้านต่างๆ  ตามบริบทของชุมชน 

W19 ประเพณีความเช่ือบางอย่างมีผลต่อการ
ปรับเปล่ียนความคิดของประชาชน  รวมทั้ง
การส่งเสริมด้านความรู้ใหม่ๆ  และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

S20 มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีงดงามใน
ลักษณะเอกลักษณ์ล้านนาและ
โบราณสถาน 

W20 ประชาชนขาดจิตนึกในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง  เกิดภาวะพึ่งพิงหนว่ยงานภาครัฐสูง  
โดยเน้นการซ่อมแซมสุขภาพมากกว่าสร้าง
สุขภาพ 

S21 เป็นพื้นท่ีประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง(อนุสรณ์สถานสามผู้
กล้า) มีทรัพยากรและแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติท่ีสวยงาม เช่นน้ าตกแม่แอบ 
น้ าตกห้วยป่าเมี่ยงและอ่างเก็บน้ าห้วย
กว้านท่ีสวยงามเหมาะกับการส่งเสริมให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของจังหวัด 

W21 ขาดงบประมาณด้านส่ือเทคโนโลยีการศึกษา 

S22 ท าเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ติดกับประเทศ
เพื่อนบ้านมีแม่น้ าโขงแบ่งเขตแดนกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สามารถท่ีจะพัฒนาเพื่อเปิดประตู
เศรษฐกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

W22 ประชาชนบางส่วนยังขาดความต่ืนตัวที่จะ
พัฒนาด้านความรู้ใหม่ๆ  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามท้องถิ่นชนบท  และขาดการศึกษาดู
งานด้านการเกษตร  และด้านอื่นๆ 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่ม
มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 

T1 อ านาจหน้าหน้าท่ีตามแผนกระจายอ านาจฯ 
บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 

O2 แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับจัดสรรมากขึ้น 
ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

T2 การให้ความอิสระเทศบาลต าบลจาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มท่ี ยังต้องอยู่ภายใต้การ
ก ากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 

O3 สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก   จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจท่ีถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

O4 กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอื้อต่อการ
บริหารงานของเทศบาลต าบล 

T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน 
คุณภาพต่ า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่ า 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 

T5 น้ ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี 
มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน้อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพืน้ท่ี เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม
ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในต าบล 

T7 ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการศึกษาของ 
บุตรหลานให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับท่ีสูงขึ้น 

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ี ต้ังแต่เด็กก่อนวัย
เรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นท่ีของต าบลมี
ลักษณะแหล่งต้นน้ า ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้ง
มีภัยแล้งขาดน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีอย่างเพียงพอ 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลต าบล 

O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอ าเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าท่ี
เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 
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O11 น าข้อมูลจากการจัดท าเวทีประชาคม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

T11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพื้นท่ี และไม่ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ 

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นท าให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง 

T13 ขาดความรู้ความเข้าใจเรืองประชาคม
อาเซียน 

O14 ท าเลท่ีต้ังสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
เพาะปลูกพืชผลทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญของ
จังหวัด  เช่น  ยางพารา  ชา  ข้าวโพด  
กาแฟ  ฯลฯ 

T14 พื้นท่ีส่วนใหญ่มีความลาดเอียงประกอบกับมี
แม่น้ าไหลผ่าน  ท าให้เกิดการกัดเซาะตล่ิงพัง  
เป็นผลให้พืชผลการเกษตรเสียหาย 

O15 ส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาด 

T15 ท าเลท่ีต้ังในเขตพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่ติด
กับป่าสงวนแห่งชาติ  วนอุทยาน  และ
อุทยานแห่งชาติ  ท าให้มีการบุกรุกพื้นท่ีเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

O16 ส่งเสริมพัฒนาด้านกลุ่มอาชีพต่างๆใน
ต าบล  เนื่องจากประชาชนมีความสนใจท่ี 
จะพัฒนาอาชีพของตนเองให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 

T16 ขาดระบบชลประทานเพื่อใช้ในการเกษตร 

O17 ท าเลท่ีต้ังเหมาะสมแก่การส่งเสริมด้านการ
ท่องเท่ียว  เนื่องจากมีแหล่งท่องเท่ียวใน
ต าบลท่ีงดงาม  และเป็นเส้นทางผ่านไปยัง
แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดหลายแห่ง   

T17 ขาดการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อส่งเสริมในการเกษตร 

O18 เป็นแหล่งศูนย์รวมการพัฒนาด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ล้านนา 
และเอกลักษณ์ชนเผ่า  เนื่องจากในพื้นท่ี
ประกอบด้วยชาวพื้นเมืองและชนเผ่า 9 
ชนเผ่า 

T18 มีคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในพื้นท่ี  ท าให้ต้อง
สูญเสียงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือและ
ท าให้ประชาชนในต าบลไม่มั่นใจในความ
ปลอดภัย 
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2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแซว  (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน  2558) 
2.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนตัวอย่าง หมู่ ๑ จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒.โครงการก่อสร้างเตาเชิงตะกอน  หมู่ ๖  จ านวน  ๙๘,๘๐๐ บาท 

          ๓.โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ าพร้อมอุปกรณ์ และจัดซื้อวัสดุประปา  หมู่ ๗   จ านวน  ๕๕,๐๐๐   บาท 
 ๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ ๘  จ านวน  ๙๙,๕๐๐ บาท 
 ๕.โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบน้ าประปาภูเขาหมู่บ้าน  หมู่ ๘    จ านวน    ๖๘,๓๐๐   บาท 
 ๖.โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบน้ าประปาภูเขาหมู่บ้าน  หมู่ ๑๕  จ านวน  ๑๓๘,๐๐๐   บาท 
 ๗.โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (เทสน้ า) จ านวน ๑๑ ตัวอย่าง              จ านวน    ๑๗,๖๐๐   บาท 
               หมุ่ ๔,๕,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕ 

๘.โครงการซ่อมแซมตู้คอนโทรนส าหรับควบคุมระบบน้ าประปา หมู่ ๑๐       จ านวน   ๑๙,๙๘๐   บาท 
๙.จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมรถบรรทุกเทท้ายเพื่อขุดลอกรางระบายน้ าท่ีต้ืนเขินหมู่ ๕ จ านวน  ๑๗,๐๐๐ บาท 
๑๐.จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมรถบรรทุกเทท้ายเพื่อขุดลอกรางระบายน้ าท่ีต้ืนเขิน ม. ๑ จ านวน ๘,๕๐๐  บาท 
๑๑.จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมรถบรรทุกเทท้ายเพื่อขุดลอกรางระบายน้ าท่ีต้ืนเขิน ม.๑๐ จ านวน ๘,๕๐๐ บาท 
๑๒.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดแนวเขตท่ีดินสาธารณะ (นสล.) หมู่  ๘         จ านวน    ๘,๕๐๐    บาท 
๑๓.ซ่อมแซมคอสะพานน้ าตกแม่แอบ  หมุ่ ๕            จ านวน   ๓๐,๐๐๐   บาท 
๑๔.จ้างเหมารถเครนกู้แพสูบน้ า  สถานีสูบน้ า            จ านวน   ๑๕,๐๐๐   บาท 
๑๕.จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลและมอเตอร์สูบน้ า สถานีสูบน้ า                    จ านวน   ๓๖,๘๘๕   บาท 
๑๖.จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลระบบประปา  หมู่ ๕                                จ านวน     ๕,๐๐๐  บาท 
๑๗.จ้างเหมารถเครนยกแพสูบน้ าลง  สถานีสูบน้ า                                       จ านวน     ๘,๐๐๐  บาท 
๑๘.จ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล ๒ บ่อ  หมู่ ๑๑             จ านวน   ๑๒,๐๐๐  บาท 
๑๙.จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อ คสล.พร้อมถมดิน หมู่ ๒                                  จ านวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 
20.จ้างเหมาถมพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ ๘ , ๑๔                                            จ านวน   ๒๕,๐๐๐  บาท 
๒๑.จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ าในหมู่บ้าน  หมู่ ๔                                   จ านวน   ๑7,๐๐๐  บาท 
๒๒.จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ าพร้อมถมดิน  หมู่ ๑๔          จ านวน   ๔๑,๗๐๐  บาท 
23.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ า  หมู่ ๑๓                             จ านวน   ๑๑,๖๐๐  บาท 
24.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินย่อย)เพื่อซ่อมแซมถนนสายการเกษตร หมู่ ๖            จ านวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 
๒๕.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ า  หมู่ ๒                               จ านวน   ๔๕,๙๐๐  บาท 
26.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหลังคาแพสูบน้ า สถานีสูบน้ า                     จ านวน   ๑๒,๐๙๕  บาท 
๒๗.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ า  หมู่ ๑๒                             จ านวน    ๕,๒๕๐   บาท 
28.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ า หมู่ ๕ , ๙                           จ านวน     ๔,๒๕๐   บาท 
๒๙.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝายห้วยจะต๋ี หมู่ ๕                                จ านวน   ๒๐,๘๐๐   บาท 
๓๐.จัดซื้อหินกรวดผสมทรายพร้อมปรับเกล่ีย หมู่ ๑๔                                จ านวน     ๗,๘๐๐   บาท 
31.จัดซื้อหินกรวดผสมทรายพร้อมปรับเกล่ีย หมู่ ๓            จ านวน   ๑๖,๘๐๐  บาท 
๓๒.จัดซื้อท่อ พีวีซี เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ าถนนการเกษตร หมู่ ๔             จ านวน   ๑๖,๘๐๐  บาท 
๓๓.จัดซื้อท่อ พีวีซี เพื่อแก้ไขปัญหาระบบส่งน้ า            จ านวน   ๓๘,๓๐๐  บาท 
๓๔.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงต่อเติมถังเก็บน้ า คสล. หมู่ ๕                      จ านวน   ๑๙,๗๐๐  บาท 
๓๕.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ หมู่ ๕                       จ านวน   ๔๑,๗๐๐  บาท 
๓๖.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ าถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรม.๙จ านวน ๙,๓๐๐ บาท 
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๓๗.จัดซื้อยางมะตอย เพื่อซ่อมแซมถนนในต าบลบ้านแซว  จ านวน   ๒๕,๖๓๐   บาท 
๓๘.จัดซื้อวัสดุไฟฟา้เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  ภายต าบลบ้านแซว จ านวน  
๓๙จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ – ๑๕ จ านวน ๑๑,๐๙๕ บาท 
๔๐.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (โครงการชุมชนปลอดภัย อุ่นใจทุกครอบครัว)   จ านวน ๓๒,๐๐๐ บาท 
๔๑.โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ ๑๒       จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า   หมู่ ๑๑ 

 
 

 
1.2  โครงการกันเงินเหลี่อมปี พ.ศ. 2558  

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ตามเทศ

บัญญัติ ๕๘ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑  ซอยสันเข่ือน ๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๕,๕๓๕ ด าเนินการแล้ว 
๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒  ซอยข้างวัด ๑๐๐,๐๐๐ ๙๒,๗๒๑ ด าเนินการแล้ว 
๓ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.  หมู่ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๔ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ ๓  ซอย ๗ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๕๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ ซอย ๒ -๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๕๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๖ โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาภูเขา  หมุ่ ๕ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ ซอย ๑ – ซอย ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๒,๕๓๕ ด าเนินการแล้ว 
๘ โครงการเทลาน คสล. อเนกประสงค์  หมู่ ๗ ฌาปนสถาน ๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๙ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ ๙ ซอยอนุสรณ์สถาน ๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๕,๕๓๕ ด าเนินการแล้ว 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ ๑๐  วังซาง ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๑๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ ๑๑  ซอยอาข่า ๑๐๐,๐๐๐ ๙๒,๖๒๘ ด าเนินการแล้ว 
๑๒ โครงการติดต้ังเสียงตามสาย  หมู่ ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๒,๐๗๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านห้วยข่อยหล่อย ๑๐๐,๐๐๐ ๙๒,๖๒๘ ด าเนินการแล้ว 
๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านใหม่ศิริพัฒนา ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๗๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๕,๕๓๕ ด าเนินการแล้ว 
๑๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๕๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๗ โครงการติดต้ังไฟสัญญาณเตือนต าบลบ้านแซว   

หมู่ ๑,๔,๑๐,๑๓ 
๖๐,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

 รวมงบประมาณ ๒,๕๐๕,๐๐
๐ 

๒,๔๑๔,๔๘๗  
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1.3  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  พ.ศ.2558 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ  

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒ โครงการรางระบายน้ า คสล. พร้อมงานวางท่อระบายน้ าเพื่อ

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม  หมู่ ๓ 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๓ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  หมู่ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๔ โครงการวางท่อระบายน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  หมู่ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

หมู่ ๑ 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๖ โครงการก่อสร้างเวทีแสดงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
หมู่ ๓ 

๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๗ โครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมไตลื้อเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  หมู่ ๑๐ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
หมู่ ๕ 

๗๗,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมงานวางท่อระบาย
น้ า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  หมู่ ๑๔ 

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๑๐ โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนส่งเสริมอาชีพปลูกผักอินทรีย์  
หมู่ ๖ 

๓๐,๘๐๒ ๓๐,๘๐๒ ด าเนินการแล้ว 

 รวมงบประมาณ ๑,๑๑๖,๘๐
๒ 

๑,๑๑๔,๓๐๒  

 
 
 1.๔  จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  พ.ศ.2558 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ  

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ า ๕๗๕,๐๐๐ ๕๗๕,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑ 

เช่ือมบ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒  
๕๔๐,๐๐๐ ๕๓๗,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๓ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) ๕,๙๐๖,๐๐๐ ๕,๘๐๗,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ ๔,๕๖๙,๐๐๐ ๔,๕๕๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
 รวมงบประมาณ ๑๑,๕๙๐,๐๐๐ ๑๑,๔๖๙,๐๐๐  
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1.๕  จ่ายจากเงินส ารองจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ  

งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นท่ีการเกษตรสายห้วยทรายขาว 
หมู่ ๑ 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นท่ีการเกษตรสายท่าขันทอง – ปง
ของ  หมุ่ ๓ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๓ โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร ห้วยจะต๋ี,ห้วยกอง
หิน,ห้วยข้าวตอน,สายเหมืองแร่,ห้วยป่ากล้วย  หมู่ ๕ 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๔ โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นท่ีการเกษตร  หมู่ ๑,๓,๕,๘,๑๔ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๕ โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นท่ีการเกษตร   ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๖ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือบ้านผ ู้ประสบอัคคีภัย   

ม.๑๑ 
๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๘ จัดซื้อวัสดุประปา ท่อน้ า พีวีซี ขนาด ๖ น้ิว  ๑๔,๕๑๐ ๑๔,๕๑๐ ด าเนินการแล้ว 
๙ จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกเปิดทางน้ า  หมู่ ๑๑ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๑๐ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาบ้านเพื่อช่วยเหลือราษฏร
ผ ู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) หมู่ ๑,๗,๙,๑๓  

๑๒,๑๒๒ ๑๒,๑๒๒ ด าเนินการแล้ว 

 รวมงบประมาณ ๕๘๖,๖๓๒ ๕๘๖,๖๓๒  
 
 
 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ โครงการส่งเสริมรายได้และกลุ่มอาชีพ ๕๐,๐๐๐ ๑๗,๙๖๐ ด าเนินการแล้ว 
๒ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๓ โครงการประกวดหมู่บ้านและครัวเรือนปลูกผ ักสวนครัวตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗๐,๐๐๐ ๖๒,๕๐๐ ด าเนินการแล้ว 

 
๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว ๑๐๐,๐๐๐ ๙๑,๖๐๐ ด าเนินการแล้ว 
 รวมงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ ๑๘๑,๓๖๐  
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3.  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

๓.1 โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ตามเทศ

บัญญัติ ๕๘ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผ ู้สูงอาย ุ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๔,๒๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๓ โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลบ้านแซว ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๙๕๐ ด าเนินการแล้ว 
๔ โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๗๗,๕๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๕ เบ้ียยังชีพผ ู้ป่วยเอดส์ ๓๑๘,๐๐๐ ๒๘๙,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

 รวมงบประมาณ ๖๗๘,๐๐๐ ๕๒๕,๖๕๐  
 

๓.๒  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  พ.ศ.2558 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ  
งบประมาณ 

 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ เบ้ียยังชีพผ ู้สูงอายุ ๘,๒๕๙,๙๐๐ ๗,๘๙๔,๑๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒ เบ้ียยังชีพผ ู้พิการ ๑,๒๗๔,๔๐๐ ๑,๒๔๙,๘๐๐ ด าเนินการแล้ว 

 รวมงบประมาณ ๙,๕๓๔,๓๐
๐ 

๙,๑๔๓,๙๐๐  

 
 
4.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ร.ร.ทต. 
บ้านแซว 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๒ โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ร.ร.ศรีกองงาม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๓ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ร.ร.ป่าไร่

หลวง 
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๔ โครงการน้อมน าเอาเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษาร.ร.ป่าตึงฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธสมาคม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๖ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๗ โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
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๘ โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๙ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชนไทลื้อ บ้านวังซาง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๑๐ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมลาหู่ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๑ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๒ โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ ่า ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๑๓ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๔ โครงการอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า ๘๐,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๕ โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีพื้นบ้านต าบลบ้านแซว ๖๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๖ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๗ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น / ท้องท่ีสัมพันธ์ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๒๙,๖๗๔ ด าเนินการแล้ว 
๑๘ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและนันทนาการเช่ือม

ความสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
๑๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๑๙ โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๐ โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะการออกก าลังกายและ

นันทนาการ 
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๒๑ อาหารกลางวัน  ๕,๒๖๒,๐๐๐ ๕,๐๙๔,๘๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๒ อาหารเสริม (นม) ๒,๓๒๑,๘๖๕ ๒,๒๘๙,๗๒๗.๗๔ ด าเนินการแล้ว 
๒๓ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๔ จัดซื้อปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๕ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนส าหรับเป็นฐานในการ

จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๒๖ การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๗ การพัฒนาศูนย์พฒันาการเรียนอาเซียน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๘ การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู 

ชุมชนและนักเรียน 
๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๒๙ การพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

๗๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๓๐ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๓๑ โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๓๒ การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ wifi ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ด าเนินการแล้ว 

 รวมงบประมาณ ๙,๙๗๐,๐๖
๕ 

๙,๓๑๑,๓๐๒.๗๔  
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5.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ โครงการมหกรรมสุขภาพ ๕๐,๐๐๐ ๒๕,๖๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒ โครงการคุ้มครองผ ู้บริโภค ๑๐,๐๐๐ ๕,๙๕๕ ด าเนินการแล้ว 
๓ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์พื้นบ้าน ๔๐,๐๐๐ ๒๓,๑๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๔ โครงการขุดบ่อขยะ ๑๐๐,๐๐๐ ๗๔,๗๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๕ อุดหนุน ศสมช. ๑๕ หมู่บ้าน ๒ ชุมชน ๒๔๐,๐๐๐ ๒๒๙,๙๓๘ ด าเนินการแล้ว 
๖ สมทบ  สปสช. ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
 รวมงบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ ๖๓๙,๒๙๓  

 
 
 

6. การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิของประชาชน 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ โครงการจัดซื้อท่อดูดน้ าดับเพลิง ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒ โครงการจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงขนาด ๒.๕ น้ิว ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๓ โครงการจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด ๑.๕  น้ิว ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
 รวมงบประมาณ ๗๑,๐๐๐ ๗๑,๐๐๐  

 
 
 

7. การพัฒนาด้านอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ตามเทศ

บัญญัติ ๕๘ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายชะลอน้ าฝายหลวง
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต าบลบ้านแซว 

๕๐,๐๐๐ ๑๙,๙๐๐ ด าเนินการแล้ว 

 รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๑๙,๙๐๐  
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๘. การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การเมือง และการบริหารจัดการ 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ โครงการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทย ุ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผ ู้บริหาร 

สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว 
๓๐๐,๐๐๐ ๕๕,๘๘๐ ด าเนินการแล้ว 

๓ โครงการเวทีประชาคมเพื่อประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนชุมชน แผนพัฒนาสามปีแบบบูรณาการ 

๒๐,๐๐๐ ๑๙,๒๔๐ ด าเนินการแล้ว 

๔ โครงการติดต้ังอินเตอร์หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๘,๒๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๕ โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๒๗๘,๐๐๐ ก าลังด าเนินการ

แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
๖ โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๓๓,๐๐๐ ๒๒,๙๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๗ โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๙,๙๐๐ ๗,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๘ โครงการจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับห้องประชุม ๓๐,๐๐๐ ๒๗,๕๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๙ โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (ดีเซล) ๗๘๗,๐๐๐ ๗๓๒,๙๖๓ ด าเนินการแล้ว 
๑๐ โครงการจัดซื้อชุดชนเผ่า ๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๕,๓๕๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๑ โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๒ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ ์ ๕,๐๐๐ ๔,๓๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๓ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๙๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๔ โครงการจัดซื้อแท๊ปแล็ค ๑๕,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๕ โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ ๕,๐๐๐ ๔,๔๕๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๖ โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล ๖,๐๐๐ ๓,๗๑๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๗ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๗,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๘ โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล ๖,๐๐๐ ๓,๗๑๐ ด าเนินการแล้ว 
๑๙ โครงการจัดซื้อตู้เย็น ๖,๐๐๐ ๕,๗๙๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๐ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ ์ ๕,๕๐๐ ๔,๓๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๑ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ๙๐,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๒ โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ๔๕,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๓ โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ ๘,๐๐๐ ๖,๔๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๔ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ๓๒,๐๐๐ ๒๗,๔๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๕ โครงการจัดซื้อเครื่องซับเมิสซิเบล ๓๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๖ โครงการจัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทย ุ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๗ โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๘ โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ๕,๐๐๐ ๔,๔๕๐ ด าเนินการแล้ว 
๒๙ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๓๐ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ ์ ๕,๐๐๐ ๔,๓๐๐ ด าเนินการแล้ว 
๓๑ โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 
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 รวมงบประมาณ ๓,๓๘๘,๔๐๐ ๒,๙๒๒,๒๔๓  

 
 
2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

1.  การมีเศรษฐกิจฐานรากท่ีเข้มแข็ง สมดุล มีภูมิคุ้มกัน สามารถเพิ่มรายได้และการมีงานท า 
ด้วยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เช่ือมโยงสู่ตลาดภายในและนอกประเทศ    รวมท้ังการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาให้เกิดความเช่ือมโยงชนบทและเมือง 
 2. การมีระบบบริหารจัดการท่ีดีโดยจะมุ่งเน้นไปท่ีการบริหารจัดการพัฒนาเมืองและชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นธรรม  ติดตาม ตรวจสอบได้  ให้มีคนดี  ระบบดี 
 3. การมีภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท่ีช่วยเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง  มีการสืบทอดรักษาและปรับใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  น ามาใช้ประโยชน์กับการผลิตและวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   4. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า  ชุมชนมีระบบเกษตรแบบยั่งยืนและมีความ
เข้มแข็งของสถาบันการเกษตรและมีระบบชลประทาน  ฝาย และอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กเพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง  ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการส่งน้ าให้เกษตรกรและพื้นท่ีเกษตรได้อย่างเต็มท่ี  นอกจากนั้นเกษตรกรสามารถผลิต
ปุ๋ยชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมีท่ีมีต้นทุนสูงได้ 
 5. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม   ประชาชนในท้องถิ่นมีท่ีดินท า
กิน   สิทธิการถือครองท่ีดิน ไม่บุกรุกท าลายป่าและชุมชนมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับในชุมชนเดียวกันและชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ มีการจัดท าแนวเขตป่าชุมชน  ป่า
สมบูรณ์  ชุมชนเข้มแข็ง 

6. การพัฒนาการท่องเท่ียว  เทศบาลต าบลบ้านแวว มีสถานท่ีท่องเท่ียวประจ าต าบล   
  สภาพโดยท่ัวไปเหมาะเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
 7. ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม  ผู้ประกอบอาชีพแรงงานมีฝีมือท่ีได้มาตรฐานในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถสร้างโครงสร้างการมีงานท า  มีรายได้เพิ่มขึ้น       นอกจากนั้น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ได้รับความเดือดร้อนภายในต าบล    ได้รับการช่วยเหลือทางสังคมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยท่ัวถึ ง
และทันต่อความต้องการ พลเมืองมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความมั่นคง ปลอดภัย ไม่อพยพโยกย้ายไป
แหล่งอื่น 
 8. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ชุมชนภายในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลเม็งรายปลอดจากปัญหายาเสพติด 
 9. ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   สถานศึกษาในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล
เม็งราย มีสถานท่ีและระบบการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐาน  เพื่อรองรับการถ่ายโอนด้านการศึกษาในอนาคต 
 10.  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  พลเมืองมีระเบียบ  วินัยดี ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย  
กติกาสังคมและปลอดจากอบายมุข      องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นศูนย์กลางการให้บริการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  ราษฎรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และอื่นๆ ตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและนักการเมืองท้องถิ่น 
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 11. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีการจัดสาธารณูปโภคและบริการสาธารณครบถ้วนสมบูรณ์  
เพียงพอต่อความต้องการ  และมีระบบการคมนาคมขนส่งท่ีเหมาะสม  เพื่อเช่ือมโยงระหว่างเขตการใช้
ประโยชน์ท่ีดินต่างๆ ระหว่างท่ีอยู่อาศัย  แหล่งงาน และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
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 พันธกิจ 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3.  บ ารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วัตถุประสงค ์

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น 
2. บ ารุงศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
3. บ ารุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
5. ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทศัน์การพฒันาเทศบาลต าบลบ้านแซว 
“ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงร่วมใจรักษาส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซว  พ.ศ.2558 – 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ยท.01 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 
การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้า  การ
ลงทุน  การเป็นศูนย์กลาง

คมนาคม  การท่องเท่ียวและวิถี
การผลติ  การเกษตรยั่งยืน  

เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS 
และ ASEAN 

แนวทาง 1.1 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานหลัก เพื่อ

เป็นโครงข่ายอ านวย
ความสะดวกทาง
ระบบโลจิสติกส์ 

รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ

ในกลุ่มประเทศ 
GMS/AC+6 

แนวทาง 1.2 
เพิ่มผลผลิต พัฒนา
คุณภาพ ลดต้นทุน

และส่งเสริมการแปร
รูป เพื่อสร้างคุณค่า 
พัฒนาระบบตลาด

สินค้าเกษตร
ปลอดภัย และ
สนับสนุนระบบ
ชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่าง

ย่ังยืน 

แนวทาง 1.3 
ยกระดับการ

ท่องเที่ยวและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
ผลิตภัณฑ์สินค้า 

OTOP และ SME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการ

แข่งขัน 

แนวทาง 1.4 
ส่งเสริมความร่วมมือ
การค้าชายแดนใน

ภาพรวม เพื่อให้เกิด
การแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกับกลุ่ม

ประเทศ 
GMS/AC+6 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 
การใช้บริบทด้านการศกึษา  

ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถ่ินตามแนวคดิทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 

แนวทาง 2.1 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาทุกระดับ 
ส่งเสริมการศาสนา 
เรียนรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรมล้านนา
ของจังหวัด และ

กลุ่มประเทศ 
GMS/AC+6 เพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทาง 2.2 
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

อนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี 
สังคม และคา่นิยม
ล้านนา เชื่อมโยง
วัฒนธรรมอาเซียน 

แนวทาง 2.3 
สนับสนุนให้

ประชาชนน้อมน า
หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและ

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาระบบคมนาคม

ขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่

จ าเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
การพัฒนาด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ  อปท. 

ในเขต
จังหวัด

เชียงราย 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4 
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มให้
ด ารงความสมบูรณ์

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ  อปท. 

ในเขต
จังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น

เป็นสุข 

แนวทาง 3.2 
พัฒนาสังคมเชิง
คุณภาพที่มีความ
เอ้ืออาทรต่อกัน 

แนวทาง 3.1 
สนับสนุนให้มีระบบ

การบริการ
สาธารณสุขและ
การแพทย์ที่มี

มาตรฐานครอบคลุม
และเข้าถึงประชาชน

ในพื้นที่ 

แนวทาง 3.3 
พัฒนาศักยภาพ

แรงงานในการผลิต
สินค้าล้านนาเชิง

สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและการ

แข่งขันตลาดของ
กลุ่มประเทศ GMS 
และกลุ่มประเทศ

อาเซียน 

แนวทาง 3.4 
สนับสนุนการลงทุน

ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ทักษะการใช้ระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 

แนวทาง 3.5 
บริหารจัดการ

เครือข่ายทางสังคม
และแก้ไขปัญหายา

เสพติด 
อาชญากรรมในพื้นที่
และชายแดนการค้า

มนุษย์ รวมทั้ง
แรงงานต่างด้าวผิด

กฎหมาย 

แนวทาง 3.6 
สนับสนุนการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ

ความมั่นคงของพื้นที่
ภายในและตามแนว

ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ

สมบูรณ์และย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่

เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนาด้านการเมืองการ

บริหาร 
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แนว
ทางการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
เทศบาล

ต าบลบ้าน
แซว 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 

การเกษตรและอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

ผลผลิต/
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ  อปท. 

ในเขต
จังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาระบบคมนาคม

ขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่

จ าเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
การพัฒนาด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ

สมบูรณ์และย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่

เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนาด้านการเมืองการ

บริหาร 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซว  พ.ศ.25๖๐ – 256๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
เชียงราย 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวัด
เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ที่  4 

แนวทาง  1.1 แนวทาง  1.2 

แนวทาง  1.3 แนวทาง  1.4 

แนวทาง  2.1 แนวทาง  2.2 

แนวทาง  2.3 

แนวทาง  3.1 แนวทาง  3.2 

แนวทาง  3.3 แนวทาง  3.4 แนวทาง  3.5 

แนวทาง  3.6 

ยุทธศาสตร์ที่  1 

ยุทธศาสตร์ที่  5 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ที่  3 

ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์ที่  4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา   
ทต.บ้าน

แซว 

ยุทธศาสตร์ที่  1 

ยุทธศาสตร์ที่  5 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ที่  3 

ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์ที่  4 

แนวทาง 
การพัฒนา 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

แนวทาง 

โครงการ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว 

พ.ศ. 2559 – 2561  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ    
2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยท่ัวถึง  

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซวให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมให้มีโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซวท่ีได้มาตรฐาน 
3. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์ฯ  

ท้ัง 6 ด้าน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว   

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดย
ท่ัวถึง 

- จ านวนสถานศึกษาท่ีให้ความรู้กับประชาชนท้ังใน
และนอกระบบ 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เด็กศักยภาพ  

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 

แบบ  ยท.03 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน  
มีอาหารปลอดภัย 

2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
4. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนในพื้นท่ี 

 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 
3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
5. เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกก าลังกาย 
6. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
7. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
8. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
9. เพื่อให้หมู่บ้านเส่ียงภัยได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
10. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านแซว 
กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว  ชุมชน  และ
สังคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
2. ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
3. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น 
4. เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
5. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน 
7. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคน 
8. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
9. ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท  
10. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง 
11. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและปลอดภัย 
12. ร้อยละของหมู่บ้านเส่ียงภัยมีการด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
13. กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
14. การปฏิบัติงานของ อปพร.ถูกต้องและรวดเร็ว 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและ
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษ
สุนัขบ้า เป็นต้น 

- จ านวนกลุ่มท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
- จ านวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานท่ีได้รับการ

สนับสนุน 
- จ านวน รพ.สต./อสม.ท่ีได้รับการจัดสรร 
- จ านวนกองทุนด้านสุขภาพ 

2. พัฒนาและส่งเสริมมาตรการอาหารสะอาด
และปลอดภัย 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

3. ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงาน
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
พระพุทธศาสนา 

- จ านวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
- จ านวนครั้งท่ีจัดการแข่งขัน 
- จ านวนครั้งท่ีมีการจัดหา 
- จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 
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5. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีให้การ
สงเคราะห์/พัฒนา 

- จ านวนกองทุนท่ีสนับสนุน 
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

7. สนับสนุนมาตรการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

8. สนับสนุนและสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกัน
และ ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล 

- จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ 
9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เช่น ป้องกันน้ าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น 
- ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย 
- ร้อยละของประชาชนได้รับการช่วยเหลือจาก

การประสบสาธารณภัย 
- ร้อยละของหมู่บ้านเส่ียงภัยได้รับการส่งเสริม

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
 
 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านแซว 
กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพื่อการผลิตด้านการเกษตร   
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อ

การเกษตร  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

 4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ีต าบลโดยให้ชุมชนเป็นรักษา
ผู้ดูแล  และบริหารจัดการ  เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหน  ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน 

 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
6. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมี จิตส านึ กในอนุ รักษ์ และพัฒ นาแหล่งท่องเท่ียว  

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ีต าบล 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น 
2. กิจกรรมตามโครงการขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 
3. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
4. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 
5. ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ประชาชนมีจิตส านึกในอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ีต าบล 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบทุนเพื่อการผลิตเพื่อการเกษตร 
 

- จ านวนกลุ่มท่ีได้รับการสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุน 
- จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม 
- จ านวนหมู่บ้ าน ท่ีได้รับการสนับสนุน เงิน ทุน

เศรษฐกิจชุมชน 
- จ านวนกลุ่มท่ีได้รับการสนับสนุนการขับเคล่ือน

ระบบเกษตรยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 
2. ส่งเสริมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน

การเกษตร 
- จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 
- จ านวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

 

- จ านวนกลุ่มอาชีพท่ีได้รับการสนับสนุนทักษะ      
ในการประกอบอาชีพ 

- จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนให้ประชาชนได้รับ

ความรู้ความเข้าใจและน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

- จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 
- จ านวนครัวเรือนท่ีจัดท าบัญชีครัวเรือนและใช้ชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในอนุรักษ์

แ ล ะ พั ฒ น า แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ีต าบล 

- จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 

 

 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านแซว 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน เช่ือมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS และ ASEAN  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ  ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่  
 
เป้าประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่ 
 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์

1. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพท่ีดีขึ้น 
2. ประชาชนสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่  
 

- จ านวนโครงการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- หมู่บ้านท่ีได้รับการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะ 

  
 

 
 
 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ความเชื่อมโยง 
     1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
พันธกิจ 

1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ าการเกษตร    
2. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ าอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา 

อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 
เป้าประสงค์ 

1.  เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ าท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อเป็นทางระบายน้ าไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ าหลาก 
4. เพื่อพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้าง

ต่างๆ ท่ีได้มาตรฐาน 
5. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
6. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
7. เพื่อติดต้ัง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 
8. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 
9. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ าอย่าง

เพียงพอ 
10. เพื่อปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 
11. จัดระบบและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น 

 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ล าเหมือง ล าคลอง และทางระบายน้ าสามารถส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ก่อสร้างทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก ป้องกันน้ าท่วมขัง 
3. เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 
4. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 
5. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
6. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างท่ัวถึง 
7. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 
8. แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ประชาชนมีน้ าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ า 

เพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคและบริโภค   
- จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู 
- จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 

2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอด  

 

- จ านวนโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม และวางท่อ
ระบายน้ า 

- จ านวนเส้นทางท่ีได้รับการก่อสร้าง 
- จ านวนเส้นทางท่ีได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา 
สาธาร ณู ป โภ ค  ระบ บ ส่ือสาร ให้ มี
คุณภาพดีขึ้น 

 

- ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ 
- จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 
- ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน้ าอุปโภค บริโภคอย่าง

ท่ัวถึงสะอาดและปลอดภัย 
- จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับความเดือดร้อน 
- ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าสะอาด 

 
 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน เช่ือมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS  และ  ASEAN 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล(คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม  และ
รับผิดชอบ) 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วน

ร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
- จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมประชุมประชาคม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
- จ านวนครั้งท่ีเข้ารับการอบรม 
- จ านวนครั้งท่ีมีการจัดหาพัสดุ 
- จ านวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงและเพิ่มอัตราก าลัง 
- จ านวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี
- จ านวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
- จ านวนครั้งท่ีมีการเสริมสร้างและปรับปรุงการ
บริหารงาน 
- จ านวนข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท่ีออกบังคับใช้ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

- จ านวนประชาชนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วม 
- จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร 
- จ านวนหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
- จ านวนครั้งท่ีมีการจัดประชาคม 

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

- จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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3.2  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา  

  -  ผ 01  บัญชีโครงการพัฒนา 
  -  ผ 02  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
  -  ผ 03  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านแซว 
กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านแซว 
กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแซว 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลต าบลบ้านแซว 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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1.  การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง 
และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่   และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

การติดตาม  (Monitoring)  

การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี  ถึงระยะใดแล้ว  ซึ่ง
เทคนิคอย่างง่ายท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant  Chart  ท่ีจะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด       ตรงก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
    
การประเมินผล ( Evaluation )  

การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard  criteria )  และ ตัวชี้วัด 
( indicators )  เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นท่ี
ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  ใน  2  ระดับ  คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การ
ประเมินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบท้ังจุดเด่นหรือจุดด้อย ของงาน/โครงการ  อย่างมีระบบแล้ว
ตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขงาน/โครงการนั้น   เพื่อการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้น
  

วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยก าหนด 
รูปแบบแผนท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินผล    เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่  และผลการด าเนิน/โครงการ  บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่  
โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการ ในขณะท่ีท าการ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบท่ีเกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีขั้นตอนในการด าเนนิการดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อ
ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี
และประเมินผลโครงการพัฒนาแผนสามปี ดังนี้ 
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1.1  การก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ 
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
(1)  ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2)  ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(๓)  ความก้าวหน้า (Progress)  กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
(๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช้โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(๕)ประสิทธิผล (Effetiveness) เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ (Effect) 
(๖)ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมท่ีมี
ต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม  
(๗)การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลท่ีได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
 

   เทศบาลต าบลบ้านแซวได้ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

แบบท่ี  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง   
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ 
    ยุทธศาสตร์      
แบบท่ี  4  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ 

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)  
 

            คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจน าแนวทางท้ังหมดท่ี 
ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผน
สามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้า
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 
  1.2  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี  อาจก าหนดแนวทาง  ดังนี้       
  (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

  (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 

  (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

  ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี  ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนส้ินสุดโครงการฯ  

  ขั้นตอนที่ 4   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสาม
ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด   พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      
  ขั้นตอนที่ 5   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี  และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้จัดท าระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อประมวลผลข้อมูล
ใช้ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.  องค์กรที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548   ข้อ 28  ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน 

ท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเพื่อให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
        



~ ๔๔ ~ 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  25๖๐-256๒  ของเทศบาลต าบลบา้นแซว 
 
 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบา้นแซว 
ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้ 

 

1. เทศบาลต าบลบ้านแซว  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ต าบลบ้านแซว 

2.  ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการท่ีต้ังไว้เป็นรายไตรมาส  
ก าหนดไว้  4  ไตรมาส  ในรอบปี  คือ 
 ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม – ธันวาคม) 
 ไตรมาสท่ี 2  (มกราคม – มีนาคม) 
 ไตรมาสท่ี 3  (เมษายน – มิถุนายน) 
 ไตรมาสท่ี 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 3.  น าผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีท่ีด าเนินการ  น าสรุปโครงการท่ีด าเนินการจริงจาก
โครงการท่ีต้ังไว้ในแผนว่ามีการด าเนินการจริงกี่โครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร   
 4.  ให้มีการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของประชาชนในเขต เทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
 5.  ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแซว  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านแซว  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 6.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแซว 

 

 
************************************** 

 
 

 


