
         

 

ค ำน ำ 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งทั่วประเทศจัดท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  กรอบ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีขั้นตอนในการจัดท าเป็นล าดับขั้นตอนโดยใช้
วิธีการระดมความคิดเห็นและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก อีกทั้งการก าหนดกรอบ
วิสัยทัศน์ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดแนวทางเป้าหมาย รวมไปถึงการจัดท า
แผนงาน/โครงการที่จะต้องด าเนินการในแต่ละปีเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ถูกก าหนดให้มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขึ้น 
ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้รูปแบบการด าเนินการ
ดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเองของท้องถิ่น  การด ารงชีพอย่าง
พอเพียง  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นทุกรูปแบบ   เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวได้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
                                                          ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

 

 



 

        

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ 
(ปี พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

อ าเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านกาด 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

      053-928096-8, 053-928125-6 
 



 

แผนพฒันาท้องถิ่นสีปี่ 
(ปี พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

อ าเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านกาด               

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

      053-928096-8, 053-928125-6 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  1 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  2 
 
 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2557 – 2560) 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนท่ี  3 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส่วนท่ี  4 
 
 
 
 
 

การน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

ส่วนท่ี  5 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 6 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสาม

ปไีปปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

(รา่ง) 



แผนพฒันาสามปี 

(ปี พ.ศ.2550 – 2552) 

 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นกาด 

อ าเภอแม่วาง   จังหวดัเชียงใหม่ 

 
คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกาด 

ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกาด 

053-928096-8, 053-928125-6 

 



3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร์
แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบสาธารณูปโภค 1.จ านวน 10 10 10 10 ปลีะ 10 สาย 1.พฒันา 1.โครงการกอ่สร้างถนน กองช่าง กองคลัง
การส่งเสริมและ การพฒันา การพฒันาด้าน สาธารณูปการ การ เส้นทาง โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก /
พฒันาการ โครงสร้าง โครงสร้าง คมนาคมและขนส่ง คมนาคม พื้นฐานด้านการ ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ทอ่งเที่ยวและ พื้นฐานเพื่อ พื้นฐาน มปีระสิทธิภาพ สามารถ ถนน สะพาน คมนาคมขนส่ง
บริการสุขภาพ รองรับการ ตอบสนองความต้องการ ฯลฯ ที่ได้รับ 2 2 2 2 ปลีะ 2 สาย ที่จ าเปน็ 2.โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง กองช่าง กองคลัง
เชื่อมโยงชุมชน พฒันา ของประชาชนอย่าง การปรับปรุง
และทอ้งถิ่น เศรษฐกจิและ ทั่วถึง ภาคเกษตรกรรม พฒันาและได้ 10 10 10 10 ปลีะ 10 สาย 2.พฒันา 3.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง กองช่าง กองคลัง

สังคม สามารถสร้างมลูค่าเพิ่ม มาตรฐาน โครงสร้าง
และมกีารกระจาย 3 3 3 3 ปลีะ 3 สาย พื้นฐานทางการ 4.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กองช่าง กองคลัง
รายได้อย่างเหมาะสม 2.ร้อยละของ เกษตร เพื่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก

ประชาชนใน มลูค่าเพิ่มใหแ้ก่
พื้นที่ที่ได้รับ 2 2 2 2 ปลีะ 2 สาย ผลผลิตทางการ 5.โครงการขยายเขตไฟฟาูภายใน กองช่าง กองคลัง
ประโยชน์ เกษตร หมู่บา้น

2 2 2 2 ปลีะ 2 สาย 3.พฒันาการ 6.โครงการขยายเขตไฟฟาู กองช่าง กองคลัง
บริหารจัดการ สาธารณะ (ไฟกิ่ง)
โครงสร้าง
พื้นฐาน

1 1 1 1 ปลีะ 1 สาย 7.โครงการกอ่สร้างระบบประปา กองช่าง กองคลัง

3 3 3 3 ปลีะ 3 สาย 8.โครงการขุดลอกล าหว้ย กองช่าง กองคลัง

ค่าเปาูหมาย



37 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบสาธารณูปโภค 1.จ านวน 10 10 10 10 ปลีะ 10 สาย 1.พฒันา 9.โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้ า กองช่าง กองคลัง
การส่งเสริมและ การพฒันา การพฒันาด้าน สาธารณูปการ การ เส้นทาง โครงสร้าง
พฒันาการ โครงสร้าง โครงสร้าง คมนาคมและขนส่ง คมนาคม พื้นฐานด้านการ
ทอ่งเที่ยวและ พื้นฐานเพื่อ พื้นฐาน มปีระสิทธิภาพ สามารถ ถนน สะพาน คมนาคมขนส่ง
บริการสุขภาพ รองรับการ ตอบสนองความต้องการ ฯลฯ ที่ได้รับ 2 2 2 2 ปลีะ 2 สาย ที่จ าเปน็ 9โครงการกอ่สร้างเหมอืง-ฝาย กองช่าง กองคลัง
เชื่อมโยงชุมชน พฒันา ของประชาชนอย่าง การปรับปรุง
และทอ้งถิ่น เศรษฐกจิและ ทั่วถึง ภาคเกษตรกรรม พฒันาและได้ 1 1 1 1 ปลีะ 1 หลัง 2.พฒันา 10.โครงการกอ่สร้างศาลา กองช่าง กองคลัง

สังคม สามารถสร้างมลูค่าเพิ่ม มาตรฐาน โครงสร้าง เอนกประสงค์
และมกีารกระจาย พื้นฐานทางการ
รายได้อย่างเหมาะสม 2.ร้อยละของ เกษตร เพื่อสร้าง

ประชาชนใน มลูค่าเพิ่มใหแ้ก่
พื้นที่ที่ได้รับ ผลผลิตทางการ
ประโยชน์ เกษตร

3.พฒันาการ
บริหารจัดการ
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าเปาูหมาย



38 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ชุมชนยึดถือและปฏบิติั 1.จ านวนอาชีพ 5 5 5 5 ปลีะ 5 หมู่ 1.ส่งเสริมและ 1.โครงการเพิ่มพนูความรู้เพื่อ ส านกัปลัด กองคลัง
การส่งเสริม การพฒันา การพฒันาด้าน ตามแนวทางปรัชญา และเศรษฐกจิ พฒันาการ พฒันาการเกษตรอย่างยั่งยืน
การเกษตร การ เศรษฐกจิ เศรษฐกจิ เศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้กดิ ของชุมชนที่ เกษตรตามแนว
ผลิตสินค้าชุมชน ตามแนวปรัชญา ภมูคุ้ิมกนัทางเศรษฐกจิ ได้รับการ ปรัชญาเศรษฐกจิ
การค้า การลงทนุ เศรษฐกจิ ทอ้งถิ่นมกีารพฒันาด้าน พฒันา 5 5 5 5 ปลีะ 5 หมู่ 2.พฒันาศักยภาพ 2.โครงการส่งเสริมการผลิตพชืผัก ส านกัปลัด กองคลัง
สู่สากล พอเพยีง การทอ่งเที่ยว วิสาหกจิ ผู้ประกอบการ ปลอดภยัและปลอดสารพษิ

ในชุมชน มคีวามพร้อม และยกระดับ
แข่งขันและรองรับ มาตรฐานผลิต-
ผลกระทบจากการเข้าร่วม 5 5 5 5 ปลีะ 5 หมู่ ภณัฑ์ชุมชนเพื่อ 3.โครงการส่งเสริมการลดต้นทนุ ส านกัปลัด กองคลัง
ประชาคมเศรษฐกจิ รองรับ AEC การผลิตหอมหวัใหญ่
อาเซียน (AEC)

5 5 5 5 ปลีะ 5 หมู่ 3.ส่งเสริมการค้า 4.โครงการส่งเสริมผลิตพชืผัก ส านกัปลัด กองคลัง
การลลทนุที่มุ่งเนน้ อนิทรีย์
ประโยชนท์าง

5 5 5 5 ปลีะ 5 หมู่ เศรษฐกจิที่ยั่งยืน 5.โครงการบริหารจัดการศูนย์ ส านกัปลัด กองคลัง
ต่อทอ้งถิ่น การเรียนรู้เศรษฐกจิชุมชนเชิง

คุณธรรม ประจ าต าบลบา้นกาด

5 5 5 5 ปลีะ 5 หมู่ 6.โครงการเล้ียงไกพ่นัธุเ์นื้อ,ไข่ ส านกัปลัด กองคลัง
เล้ียงปลา,กบ การเพาะเหด็
เศรษฐกจิ,การท าปุ๋ยหมกั

ค่าเปาูหมาย



39 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ชุมชนยึดถือและปฏบิติั 1.จ านวนอาชีพ 5 5 5 5 ปลีะ 5 หมู่ 4.ส่งเสริมการ 7.โครงการนวดแผนไทย, ส านกัปลัด กองคลัง
การส่งเสริม การพฒันา การพฒันาด้าน ตามแนวทางปรัชญา และเศรษฐกจิ ทอ่งเที่ยวที่ การจักสาน
การเกษตร การ เศรษฐกจิ เศรษฐกจิ เศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้กดิ ของชุมชนที่ สอดคล้องกบั
ผลิตสินค้าชุมชน ตามแนวปรัชญา ภมูคุ้ิมกนัทางเศรษฐกจิ ได้รับการ ศักยภาพชุมชน
การค้า การลงทนุ เศรษฐกจิ ทอ้งถิ่นมกีารพฒันาด้าน พฒันา 5 5 5 5 ปลีะ 5 หมู่ และเกดิประโยชน์ 8.โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปกัผ้า, ส านกัปลัด กองคลัง
สู่สากล พอเพยีง การทอ่งเที่ยว วิสาหกจิ ต่อคนในทอ้งถิ่น กลุ่มพนัฝูาย ,ศิลปประดิษฐ์

ในชุมชน มคีวามพร้อม การท าลูกประคบสมนุไพร
แข่งขันและรองรับ
ผลกระทบจากการเข้า 5 5 5 5 ปลีะ 5 หมู่ ส านกัปลัด กองคลัง
ร่วมประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (AEC)

ค่าเปาูหมาย



40 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ชุมชนและองค์กร 1.จ านวน 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.พฒันาองค์ 1.สนบัสนนุประเพณีสรงน้ าครูบา กองการศึกษาฯ กองคลัง
การเสริมสร้าง การอนรัุกษฟ์ื้นฟู การพฒันาด้าน ภาคสังคมในทอ้งถิ่น โครงการ/ ความรู้ด้าน เจ้าศรีวิชัย, พระธาตุเชียงลม
สังคมใหม้คุีณภาพ และสืบสาน การศึกษา ศาสนา สามารถอนรัุกษ ์ฟื้นฟู กิจกรรมส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม
คงอตัลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรม และสืบสาน ประเพณีของ และภมูปิญัญา
ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทอ้งถิ่น 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ทอ้งถิ่น 2.โครงการรดน้ าด าหวัปี๋ใหมเ่มอืง กองการศึกษาฯ กองคลัง

และภมูปิญัญา จารีตประเพณีและ ตามประเพณีสงกรานต์
ทอ้งถิ่น ภมูปิญัญอนัเปน็

เอกลักษณ์ของทอ้งถิ่น 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 2.อนรัุกษแ์ละ 3.โครงการจัดงานประเพณียี่เปง็ กองการศึกษาฯ กองคลัง
ของตนใหด้ ารงอยู่ได้ ส่งเสริม
อย่างยั่งยืน 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ศิลปวัฒนธรรม 4.โครงการตักบาตรเทโว กองการศึกษาฯ กองคลัง

1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 5.โครงการจัดงานมหกรรม กองการศึกษาฯ กองคลัง
ไมด้อกไมป้ระดับ

3 3 3 3 ปลีะ 3 คร้ัง 6.โครงการส่งเสริมและเทดิทนู กองการศึกษาฯ กองคลัง
ในพระมหากรุณาธิคุณ

1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 7.โครงการธรรมะเพื่อประชาชน กองการศึกษาฯ กองคลัง

1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 8.โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อการ กองการศึกษาฯ กองคลัง
อนรัุกษว์ัฒนธรรมและประเพณี
ทอ้งถิ่น

ค่าเปาูหมาย



41 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ชุมชนและองค์กร 1.จ านวน 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.พฒันาองค์ 9.โครงการส่งเสริมรัฐพธิีและวัน กองการศึกษาฯ กองคลัง
การเสริมสร้าง การอนรัุกษฟ์ื้นฟู การพฒันาด้าน ภาคสังคมในทอ้งถิ่น โครงการ/ ความรู้ด้าน ส าคัญทางพระพทุธศาสนา รวมถึง
สังคมใหม้คุีณภาพ และสืบสาน การศึกษา ศาสนา สามารถอนรัุกษ ์ฟื้นฟู กิจกรรมส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีของทอ้งถิ่น
คงอตัลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรม และสืบสาน ประเพณีของ และภมูปิญัญา
ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทอ้งถิ่น 5 5 5 5 ปลีะ 5 หมู่ ทอ้งถิ่น 10.โครงการปกปอูงและเทดิทนู กองการศึกษาฯ กองคลัง

และภมูปิญัญา จารีตประเพณีและ สถาบนัพระมหากษตัริย์
ทอ้งถิ่น ภมูปิญัญอนัเปน็ 2.ความพงึ 1 1 1 1 ปลีะ 1 หลัง

เอกลักษณ์ของทอ้งถิ่น พอใจของผู้ 2.อนรัุกษแ์ละ
ของตนใหด้ ารงอยู่ได้ เข้าร่วม ส่งเสริม
อย่างยั่งยืน โครงการ ศิลปวัฒนธรรม

ค่าเปาูหมาย



42 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ชุมชนและองค์กร 1.จ านวน/ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.ส่งเสริม 1.โครงการจัดงานวันเด็ก กองการศึกษาฯ กองคลัง
การเสริมสร้าง การอนรัุกษฟ์ื้นฟู การพฒันาด้าน ภาคสังคมในทอ้งถิ่น โครงการ การศึกษาและการ
สังคมใหม้คุีณภาพ และสืบสาน การศึกษา ศาสนา สามารถอนรัุกษ ์ฟื้นฟู กจิกรรมด้าน เรียนรู้ตลอดชีวิต
คงอตัลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรม และสืบสาน การศึกษา
ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 2.โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษาฯ กองคลัง

และภมูปิญัญา จารีตประเพณีและ ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง
ทอ้งถิ่น ภมูปิญัญอนัเปน็ 2.ความพงึ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 3.โครงการเรียนรู้สู่เศรษฐกจิ

เอกลักษณ์ของทอ้งถิ่น พอใจของผู้ พอเพยีง
ของตนใหด้ ารงอยู่ได้ เข้าร่วม
อย่างยั่งยืน โครงการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 4.โครงการแข่งขันกฬีาเด็กและ กองการศึกษาฯ กองคลัง

เยาวชนในพื้นที่ อบต.บา้นกาด

3.ร้อยละของ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 5.โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม กองการศึกษาฯ กองคลัง
ประชาชนที่ได้ ส าหรรับเด็กและเยาวชนในเขต
รับประโยชน์ รับผิดชอบ อบต.บา้นกาด

1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 6.โครงการค่ายพฒันาทกัษะชีวิต กองการศึกษาฯ กองคลัง
เพื่ออนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 7.โครงการส่งเสริมพฒันาการ กองการศึกษาฯ กองคลัง
ของเด็กปฐมวัย

ค่าเปาูหมาย



43 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ชุมชนและองค์กร 1.จ านวน/ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.ส่งเสริม 8.โครงการอนรัุกษว์ัฒนธรรมและ กองการศึกษาฯ กองคลัง
การเสริมสร้าง การอนรัุกษฟ์ื้นฟู การพฒันาด้าน ภาคสังคมในทอ้งถิ่น โครงการ การศึกษาและการ ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
สังคมใหม้คุีณภาพ และสืบสาน การศึกษา ศาสนา สามารถอนรัุกษ ์ฟื้นฟู กจิกรรมด้าน เรียนรู้ตลอดชีวิต
คงอตัลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรม และสืบสาน การศึกษา 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 9.โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ กองการศึกษาฯ กองคลัง
ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พฒันาเด็กเล็กบา้นใหมป่างเติม

และภมูปิญัญา จารีตประเพณีและ
ทอ้งถิ่น ภมูปิญัญอนัเปน็ 2.ความพงึ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 10.โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ กองการศึกษาฯ กองคลัง

เอกลักษณ์ของทอ้งถิ่น พอใจของผู้ บริเวณศูนย์เด็กฯ
ของตนใหด้ ารงอยู่ได้ เข้าร่วมโครงการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 11.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก กองการศึกษาฯ กองคลัง
อย่างยั่งยืน สถานที่ของเด็กเล็กศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นใหมป่างเติม

3.ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
รับประโยชน์

ค่าเปาูหมาย



44 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ชุมชนมจีิตส านกึและมี 1.ร้อยละของ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.การอนรัุกษ์ 1.โครงการลดการเผา ลดหมอก- ส านกัปลัด กองคลัง
การเสริมสร้าง การบริหารจัดการ การพฒันาด้าน ส่วนร่วมในการปฏบิติั ประชาชนที่ได้ ทรัพยากร ควัน และลดโลกร้อน
ความมั่นคงด้าน ทรัพยากร ทรัพยากร เพื่อปอูงกนัและแกป้ญัหา รับประโยชน์ ธรรมชาติและ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ ในกด้านการจัดการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ส่ิงแวดล้อม 2.โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ ส านกัปลัด กองคลัง
ธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ต่างๆในเขตพื้นที่ อบต.
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมและการ

อนรัุกษร์ะบบนเิวศ 2.ความพงึ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 2.การควบคุม 3.โครงการผลิตส่ือเอกสารให้ ส านกัปลัด กองคลัง
พอใจของผู้ ปอูงกนั แกป้ญัหา ความรู้กบัประชาชนในการรักษา
เข้าร่วมโครงการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ขยะในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 3.ส่งเสริมการใช้ 4.โครงการหมู่บา้นนา่อยู่ ส านกัปลัด กองคลัง
พลังงานทดแทน

5.โครงการปลูกหญ้าแฝกอนัเนื่อง ส านกัปลัด กองคลัง
มาจากพระราชด าริ

1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 6.โครงการปลูกต้นไมใ้นที่สาธารณะ ส านกัปลัด กองคลัง
และปาุชุมชน

1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 7.โครงการส่งเสริม ดูแล ด้านการ ส านกัปลัด กองคลัง
บริหารจัดการและอนรัุกษพ์มันา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ค่าเปาูหมาย



45 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ชุมชนมจีิตส านกึและมี 1.ร้อยละของ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.การอนรัุกษ์ 8.โครงการบริหารจัดการปาุชุมชน ส านกัปลัด กองคลัง
การเสริมสร้าง การบริหารจัดการ การพฒันาด้าน ส่วนร่วมในการปฏบิติั ประชาชนที่ได้ ทรัพยากร เพื่อพทิกัษส่ิ์งแวดล้อมต าบล
ความมั่นคงด้าน ทรัพยากร ทรัพยากร เพื่อปอูงกนัและแกป้ญัหา รับประโยชน์ ธรรมชาติและ บา้นกาด
ทรัพยากร ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ ในกด้านการจัดการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 9.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน ส านกัปลัด กองคลัง
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมและการ ชุมชน

อนรัุกษร์ะบบนเิวศ 2.ความพงึ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 2.การควบคุม 10.โครงการแกไ้ขปญัหาขยะใน ส านกัปลัด กองคลัง
พอใจของผู้ ปอูงกนั แกป้ญัหา พื้นที่ต าบลบา้นกาด
เข้าร่วมโครงการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ขยะในชุมชน

1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 3.ส่งเสริมการใช้ 11.โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว ส านกัปลัด กองคลัง
พลังงานทดแทน ภายในต าบล

3.ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 12.โครงการท าแนวกนัไฟในเขต ส านกัปลัด กองคลัง
รับประโยชน์ พื้นที่ หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นกาด

ค่าเปาูหมาย



46 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชาชนมคีวามสามคัคี 1.ความพงึ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.การรักษา 1.โครงการจัดซ้ือน้ ายาเคมี ส านกัปลัด กองคลัง
การเสริมสร้าง การปอูงกนั การพฒันาด้าน และความสมานฉันทใ์น พอใจของผู้ ความสงบ พน่หมอกควันก าจัดยุง
ความมั่นคง บรรเทา สาธารณสุข หมู่คณะ สามารถปอูงกนั เข้าร่วม เรียบร้อยและความ
ความปลอดภยั สาธารณภยัและ และรับมอื สาธารณภยั โครงการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ปลอดภยัในชุมชน 2.โครงการจัดซ้ือวัคซีนปอูงกนั ส านกัปลัด กองคลัง
และความสงบสุข การรักษาความ ต่างๆ ได้อย่างมี โรคพษิสุนขับา้
ของประชาชน เปน็ระเบยีบ ประสิทธิภาพ

เรียบร้อยในชุมชน สามารถลดปญัหา 2.จ านวน/ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 2.การปอูงกนั
ยาเสพติดและความ กจิกรรมที่ บรรเทา
ไมป่ลอดภยั ประสบผล 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง สาธารณะภยั 3.โครงการอบรมเจ้าของกจิการ กองคลัง กองคลัง

ส าเร็จ ที่มอีนัตรายต่อสุขภาพ
3.การปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหา 4.โครงการกอ่สร้างลานวัด กองช่าง กองคลัง

3.ร้อยละของ ยาเสพติด ลานกฬีาหมู่บา้นพร้อมหอ้งน้ า
ประชาชนที่ได้
รับประโยชน์ 5.โครงการแข่งขันกฬีาประชาชย กองการศึกษา กองคลัง

ต าบลบา้นกาด

6.โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ กองการศึกษา กองคลัง
นกักฬีาของต าบลบา้นกาด
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ

ค่าเปาูหมาย



47 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชาชนมคีวามสามคัคี 1.ความพงึ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.การรักษา 7.โครงการติดต้ังระบบไฟฟาู กองช่าง กองคลัง
การเสริมสร้าง การปอูงกนั การพฒันาด้าน และความสมานฉันทใ์น พอใจของผู้ ความสงบ แสงสว่าง สนามกฬีาอ าเภอแมว่าง
ความมั่นคง บรรเทา สาธารณสุข หมู่คณะ สามารถปอูงกนั เข้าร่วม เรียบร้อยและความ
ความปลอดภยั สาธารณภยัและ และรับมอื สาธารณภยั โครงการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ปลอดภยัในชุมชน 8.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และ กองช่าง กองคลัง
และความสงบสุข การรักษาความ ต่างๆ ได้อย่างมี ต่อเติม อาคารสนามกฬีาอ าเภอ
ของประชาชน เปน็ระเบยีบ ประสิทธิภาพ แมว่าง

เรียบร้อยในชุมชน สามารถลดปญัหา 2.จ านวน/ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 2.การปอูงกนั
ยาเสพติดและความ กจิกรรมที่ บรรเทา
ไมป่ลอดภยั ประสบผล 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง สาธารณะภยั

ส าเร็จ
3.การปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหา

3.ร้อยละของ ยาเสพติด
ประชาชนที่ได้
รับประโยชน์

ค่าเปาูหมาย



48 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประชาชนกลุ่มต่างๆ 1.ความพงึ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.การส่งเสริม 1.โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ ส านกัปลัด กองคลัง
การเสริมสร้าง การพฒันา การพฒันาด้าน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ พอใจของผู้ สุขภาวะที่ดี ผู้สูง,ผู้พกิาร ผู้ติดเชื้อเอดส์
ความมั่นคง คุณภาพชีวิต สังคม เยาวชน ผู้สูงอายุ เข้าร่วม ของคนในชุมชน
ความปลอดภยั ของประชาชน คนพกิาร และผู้ประสบ โครงการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 2.การพฒันา 2.โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ ส านกัปลัด กองคลัง
และความสงบสุข ปญัหาทางสังคม คุณภาพชีวิต เด็ก กองทนุสวัสดิการชุมชน
ของประชาชน ได้รับบริการและ เยาวชน สตรี

สวัสดิการจาก อปท. 2.จ านวน/ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 3.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส านกัปลัด กองคลัง
อย่างทั่วถึง รวดเร็ว กจิกรรมที่ ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ประสบผล 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง
ส าเร็จ 4.โครงการจัดหาผ้าหม่กนัหนาว ส านกัปลัด กองคลัง

ใหแ้กผู้่ประสบภยัหนาว

3.ร้อยละของ 5.โครงการส่งเสริมการด าเนนิงาน ส านกัปลัด กองคลัง
ประชาชนที่ได้ ของอาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ
รับประโยชน์ ในชุมชน

6.โครงการพฒันาที่อยู่อาศัย ส านกัปลัด กองช่าง
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ค่าเปาูหมาย



49 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประชาชนกลุ่มต่างๆ 1.ความพงึ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.การส่งเสริม 7.โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต ส านกัปลัด กองคลัง
การเสริมสร้าง การพฒันา การพฒันาด้าน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ พอใจของผู้ สุขภาวะที่ดี ผุ้พกิาร ผู้ปวุยเอดส์ และผู้ด้อย
ความมั่นคง คุณภาพชีวิต สังคม เยาวชน ผู้สูงอายุ เข้าร่วม ของคนในชุมชน โอกาสทางสังคม
ความปลอดภยั ของประชาชน คนพกิาร และผู้ประสบ โครงการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 2.การพฒันา 8.โครงการส่งเสริมกจิกรรมศูนย์ ส านกัปลัด กองคลัง
และความสงบสุข ปญัหาทางสังคม คุณภาพชีวิต เด็ก พฒันาครอบครัวในชุมชนต าบล
ของประชาชน ได้รับบริการและ เยาวชน สตรี บา้นกาด

สวัสดิการจาก อปท. 2.จ านวน/ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 9.โครงการส่งเสริมและพฒันา ส านกัปลัด กองคลัง
อย่างทั่วถึง รวดเร็ว กจิกรรมที่ ศักยภาพแกส่ตรี เด็ก เยาวชน

ประสบผล 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง
ส าเร็จ

3.ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
รับประโยชน์

ค่าเปาูหมาย



50 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประชาชนมีความสามัคคี  1.ความพงึ 3 3 3 3 ปลีะ 3 คร้ัง 1.การักษาความ 1.โครงการปอูงกนัและแกไ้ขบรรเทา ส านกัปลัด กองคลัง
การเสริมสร้าง การปอูงกนั การพฒันาด้าน และความสมานฉันท์ในหมู่  พอใจของผู้ สงบเรียบร้อย สาธารณภยัในต าบลบา้นกาด
ความมั่นคง บรรเทาสาธารณ- สังคม คณะสามารถปูองกันและ  เข้าร่วม และความ
ความปลอดภยั ภยัและการรักษา รับมือ สาธารณภัยต่าง ๆ  โครงการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ปลอดภัยในชุมชน 2.โครงการเพิ่มจ านวนสมาชิก ส านกัปลัด กองคลัง
และความสงบสุข ความเปน็ระเบยีบ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.การปูองกัน อปพร. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบั
ของประชาชน เรียบร้อยในชุมชน สามารถลดปัญหายาเสพ บรรเทาสาธารณภัย ภยั การฝึกซ้อมแผน

และความไม่ปลอดภัย 2.จ านวน/ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 3.โครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุ ส านกัปลัด กองคลัง
กจิกรรมที่ ทางการจราจรในช่วงเทสกาลและ
ประสบผล 2 2 2 2 ปลีะ 2 คร้ัง ส าคัญต่างๆ
ส าเร็จ

1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 4.โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา ส านกัปลัด กองคลัง
ยาเสพติด

3.ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 5.โครงการบริหารจัดการศูนย์ ส านกัปลัด กองคลัง
รับประโยชน์ อปพร.

1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 6.โครงการติดต้ังกล้อง CCTV กองช่าง กองคลัง

1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 7.โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ ส านกัปลัด กองคลัง
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
อบต.บา้นกาด

ค่าเปาูหมาย



51 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 องค์กรปกครอง 1.ความพงึ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.พฒันาขีดความ 1.โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ส านกัปลัด กองคลัง
การพมันาระบบ การบริหาร การพฒันาด้าน ส่วนท้องถิ่นมีกระบวน พอใจของผู้ สามารถบคุลากร และการติดตามประเมนิผลแผน
บริหารจัดการ จัดการ การเมอืงการ บริหารจัดการภายใต้หลัก เข้าร่วม ทอ้งถิ่น พฒันาทอ้งถิ่น
ภาครัฐและการ บา้นเมอืงที่ดี บริหาร ธรรมาภิบาลและการจัด โครงการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 2.พฒันา 2.โครงการส่งเสริม สนบัสนนุการจัด ส านกัปลัด กองคลัง
ใหบ้ริการ บริการสาธารณแก่ ประสิทธิภาพ ท าแผนชุมชนต าบลบา้นกาด
ประชาชน ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหาร
ตามหลัก และเกิดผลสัมฤทธิ์ 2.จ านวน/ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง จัดการภายใต้ 3.โครงการอบรมการเสริมสร้าง ส านกัปลัด กองคลัง
ธรรมาภบิาล กจิกรรมที่ หลักธรรมาภบิาล ความรู้เกี่ยวกบัประชาธิปไตยและ

ประสบผล 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 3.ส่งเสริมการมี การมส่ีวนร่วมของประชาชนใน
ส าเร็จ ส่วนร่วมของ ทอ้งถิ่น

ทกุภาคส่วน
ในการตรวจสอบ

3.ร้อยละของ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 4.โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั ส านกัปลัด กองคลัง
ประชาชนที่ได้ กฎหมายและระเบยีบในการปฏบิติั
รับประโยชน์ งานและการรักาวินยัของพนกังาน

ส่วนทอ้งถิ่น ข้อมลูข่าวสารของทาง
ราชการ
5.โครงการศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร ส านกัปลัด กองคลัง
การจัดซ้ือหรือการจ้างของ อปท.
อ.แมว่าง จ.เชียงใหม่
6.โครงการจัดงานวันทอ้งถิ่นไทย ส านกัปลัด กองคลัง
ประจ าป ีพ.ศ.2561

ค่าเปาูหมาย



52 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 องค์กรปกครอง 1.ความพงึ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.พฒันาขีดความ 7.โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม ส านกัปลัด กองคลัง
การพฒันาระบบ การบริหาร การพฒันาด้าน ส่วนท้องถิ่นมีกระบวน พอใจของผู้ สามารถบคุลากร ของพนกังานส่วนต าบล และ 
บริหารจัดการ จัดการ การเมอืงการ บริหารจัดการภายใต้หลัก เข้าร่วม ทอ้งถิ่น พนง.จ้าง ของ อบต.
ภาครัฐและการ บา้นเมอืงทวีี บริหาร ธรรมาภิบาลและการจัด โครงการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 2.พฒันา 8.โครงการ อบต.เคล่ือนที่ประจ าปี ส านกัปลัด กองคลัง
ใหบ้ริการ บริการสาธารณแก่ ประสิทธิภาพ พ.ศ.2561
ประชาชน ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหาร
ตามหลัก และเกิดผลสัมฤทธิ์ 2.จ านวน/ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง จัดการภายใต้ 9.โครงการพฒันาบริหารศูนย์บริการ ส านกัปลัด กองคลัง
ธรรมาภบิาล กจิกรรมที่ หลักธรรมาภบิาล และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประสบผล 3.ส่งเสริมการมี ประจ าต าบล
ส าเร็จ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ส่วนร่วมของ 10.โครงการจัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน ส านกัปลัด กองคลัง

ทกุภาคส่วน ของ อบต.เพื่อพฒันาการจัดท าแผน
ในการตรวจสอบ 11.โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง กองช่าง กองคลัง

3.ร้อยละของ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ซ่อมแซม พฒันาที่อยู่อาศัยของ 
ประชาชนที่ได้ ประชาชน
รับประโยชน์ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 12.โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ กองช่าง กองคลัง

ของส านกังาน อบต.บา้นกาด
1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 13.โครงการกอ่สร้างร้ัวของ กองช่าง กองคลัง

ส านกังาน อบต.บา้นกาด
1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 13.โครงการพฒันาและเตรียม ส านกัปลัด กองคลัง

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 14.โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ กองคลัง กองคลัง

การช าระภาษี

ค่าเปาูหมาย



53 แบบ ยท.03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปาูประสงค์ ตัวชี้วัด ความกา้วหนา้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หนว่ยงาน หนว่ย
กบัยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาูหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนบัสนนุ

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 องค์กรปกครอง 1.จ านวน/ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 1.พฒันาขีดความ 15.โครงการคัดลอกโฉนดที่ดินและ กองคลัง กองคลัง
การพฒันาระบบ การบริหาร การพฒันาด้าน ส่วนท้องถิ่นมีกระบวน โครงการ สามารถบคุลากร สารบบข้อมลูที่ดิน
บริหารจัดการ จัดการ การเมอืงการ บริหารจัดการภายใต้หลัก กจิกรรมด้าน ทอ้งถิ่น
ภาครัฐและการ บา้นเมอืงทวีี บริหาร ธรรมาภิบาลและการจัด การศึกษา 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 2.พฒันา 16.โครงการ Big Cleaning Day ส านกัปลัด กองคลัง
ใหบ้ริการ บริการสาธารณแก่ ประสิทธิภาพ ของ อบต.บา้นกาด
ประชาชน ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหาร
ตามหลัก และเกิดผลสัมฤทธิ์ 2.ความพงึ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง จัดการภายใต้ 13.โครงการจัดซ้ือเคร่ือง ส านกัปลัด กองคลัง
ธรรมาภบิาล พอใจของผู้ หลักธรรมาภบิาล คอมพวิเตอร์ กองคลัง

เข้าร่วมโครงการ 1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง 3.ส่งเสริมการมี 14.โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร กองคลัง กองคลัง
1 1 1 1 ปลีะ 1 คร้ัง ส่วนร่วมของ 15.โครงการจัดซ้ือตู้เย็น กองคลัง กองคลัง

ทกุภาคส่วน
ในการตรวจสอบ

3.ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
รับประโยชน์

ค่าเปาูหมาย
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ส่วนที่ 3  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 ยุทธศาสตร์ชาติ  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน  ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือ
การสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจน์ประจ าชาติ  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  
เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรองแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจาก
นี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้  
ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
   1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
   1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  พัฒนาสู่ชาติการค้า 
   2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
การเกษตรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
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   2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
   2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ  ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
   3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
   3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
   4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
   4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
   6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
   6.6 ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   6.7 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  

  การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  การ
ก่อการร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาหลาย ๆ ด้านทั้ง
ปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม  ผลิตภาพการผลิตต่ า และความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการ
พัฒนาที่ค านึ งถึงการวางรากฐานของประเทศไทยในระยะยาว  ทั้ ง ในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ  สั งคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี 
  ทั้งนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ดังนั้น  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และต่อเนื่องไปสู่
แผนพัฒนาฉบับต่อ ๆ ไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลส าเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ปี ของการประกาศใช้ แต่เป็นการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน (3) 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่ าเทียม
กันในสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  ส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะ
ส่งผลตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 
  1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือให้
การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี 
สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล 
และพ่ึงพออาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อมิติความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งไปสู่ความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง 
  2. ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลัง
ส าคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถรอบด้าน และมีโอกาสใน
การเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและ
ครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิต
และภาคบริการเพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่ งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธ รรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 



๑๗ 

 

 

  3. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยต้องปรับปรุงให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก
ระดับ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการหนุนเสริมการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ให้ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
  กล่าวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2565)จะมุ่งเน้นการ
พัฒนาที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพ้ืนฐานในการก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้
เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ค านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี  
คนเก่ง  มีคุณธรรม  จริยธรรม ความเพียร  และมีจิตส านึกค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ รวมถึงให้ความส าคัญ
กับพัฒนากลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการท างานที่มีหน้าที่ผลักดัน
ประเด็นการพัฒนาส าคัญต่าง ๆ และกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ เพ่ือให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมที่ “มั่นคง  มั่งคง 
และยั่งยืน” ได้ในอนาคต 
   

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 
  1.วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิตมีสุขภาวะที่ดี  มีครอบครัวที่อบอุ่น  มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และมีความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม 
ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในสังคมสูงวัย 
   1.2 เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความมั่นคง
ทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้
มาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   1.3 เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1.4 เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ 
รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่าง ๆ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 
   1.5 เพ่ือให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่
รวมทั้งมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น 
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  2. เป้าหมายรวม  
  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย 
  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ 
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย  ใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง  มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
  2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง สามารถ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน
รายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจับสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต 
  2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร  พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อย
ในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษา
คุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา อาชญากรรมลดลง 
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจาก
การก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความ
เชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการ
เติบโต ของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 
  2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน ต้องลดบทบาทภาครัฐในหารให้ภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหาคอรัปชั่น และการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐจัดท าโดยสถาบันการจัดกร
นานาชาติและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูง และดัชนี
ภาพลักษณ์คอรัปชั่นดีขึ้น รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
               การพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึงปรารถนา จะต้องพัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้

ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นคนที่มีความสุขโดยมี
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีวินัย ยึดถือวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม
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ส่วนรวม เพื่อเป็นการวางรากบานในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

      1.1 เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

  1.2 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย 
 1.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี 
       2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเหลื่อมล้้าในสังคม 
    การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย

สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็น
ธรรม ทั้งบริการการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคน ยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

           3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   3.1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   3.2 สร้างความเข็งแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
  4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   4.1 รักษาทุนธรรมชาติดเพ่ือสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   4.2 เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
   4.3 ควบคุม ป้องกัน และลดมลพิษ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกรทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน 
   4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการรีบมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านการลดก๊าซ
เรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ 
   5. ยุทธศาสตร์ความม่ันคง 
   5.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยคุกคามความมั่นคงภายในไม่ให้ลุกลามเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
   5.2 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการผนึกก าลังรับภัยคุกคามและสามารถบริหารจัดการได้ 
   5.3 เพ่ือให้นโยบายทุกด้าน ทุกมติ สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.4 เพ่ือใช้ความร่วมมือด้านความมั่งคงกับมิตรประเทศ และเป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและความสงบสุขของประเทศ 
   5.5 เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยการก่อการร้ายและโจมตีด้านไซเบอร์ 
   5.6 เพ่ือลดและบรรเทาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยต่างๆ 
   6.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครับและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   6.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ได้มาตรฐาน 
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   6.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปร่งใส 
   6.3 เพ่ือให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ระดับแนวหน้า 
   6.4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นบานและระบบโลจิสติกส์ 
   7.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   7.2 เพ่ืออนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้างความม่ันคงทางพลังงาน 
   7.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ 
   7.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาให้ 
ครอบคลุม 

    8.  ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล แก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
    9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้อย่าง
ทั่วถึง เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เพ่ือเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน เพ่ือฟ้ืนฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างมีสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชน 
   10. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบจากท าเลที่ตั้งของประเทศ เพ่ือให้ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ของประเทศไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงิน
และโอกาสด้านการตลาด เพ่ือผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยให้เป็นส่วนส าคัญในระดับภูมิภาคและโลก 

 ค่านิยมหลักของคนไทย  เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  ดังนี้ 
1)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  2)  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
  3)  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  4)  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
  5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  6)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
  7)  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
  8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
  9)  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10)  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
  11)  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส  มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 
  12)  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  มีทั้งหมด  9  ด้าน  ดังนี้ 
1)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
3)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน   
4)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
5)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม   
6)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
7)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง   
8)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต

ให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก   
9)  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 
 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (พ.ศ.2557-2560) 
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์  
เป้าประสงค์  
 ๑) กลุ่มจังหวัดมีบรรยากาศสวยงามและมีเสน่ห์โดยใช้วิถีชีวิต เรื่องราว สถานที่ ต านาน ประวัติศาสตร์ ความ
เชื่อ และค่านิยมของกลุ่มจังหวัดสนับสนุนการท่องเที่ยว  
 ๒) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์น่าอยู่ ปราศจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ : ๑) ก าหนดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 ๒) สร้างสรรค์และปรับแต่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนและโดดเด่นเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
สวยงาม และมีเสน่ห์  
 ๓) ถ่ายทอดอัตลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว  
เป้าประสงค์  
 ๑) มีการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์  
 ๒) รายได้จากการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าและบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
กลยุทธ์ :  ๑) สร้างบรรยากาศกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์  
  ๒) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม  
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 ๓) การสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดเชิงรุกท้ังในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด 
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
เป้าประสงค์  
 ๑) เกิดบรรยากาศที่ดึงดูดการค้าการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  
 ๒) มูลค่าการลงทุนที่เกี่ยวเนืองกับอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน  
กลยุทธ์ : ๑) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 ๒) ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มฐานธุรกิจการค้าและรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ใน อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 ๓) ยกระดับธุรกิจการค้าการลงทุนบริการและพัฒนาการตลาดเชิงรุกให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
  

1.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2564) 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ : “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล” (City of Life and Prosperity) 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และบริการ
สุขภาพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น  เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน  สู่สากล 
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจสุขภาพ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต และการประกอบ

ธุรกิจ 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
 
 



๒๓ 

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ  ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
 ๓. ส่งเสริมคุณธรรม  จิตสาธารณะ  และประชารัฐ 
 4.เสริมสร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 5.พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสม ตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 6.ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล ป้องกันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวยประโยชน์ได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
 2. เสริมสร้างความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าในรูปแบบของเครือข่าย 
 3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า  ดิน  อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 4. สร้างจิตส านึกของคนในการตระหนักถึงปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและการเสื่อมโทรมคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันฟ้ืนฟู ปกป้อง ดูแล รักษา ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 5. การสร้างภาคีเครือข่ายในทุกองค์กร ทุกภาคส่วนเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันตามหลักการ
เป็นผู้ตอบแทนคุณภาพนิเวศน์ 
 6. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม  และการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน  และการใช้พลังงานทดแทนให้
เหมาะสมและยั่งยืน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
กลยุทธ์ : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือรับมือกับ
ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบสังคม แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ร่วมกันระหว่างภาครัฐ  เอกชน และประชาชน 
 2.พัฒนาจังหวัดเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และทันสมัย  มีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ 
 3.สร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการประชาชน 
 4.สร้างความพร้อมของระบบการบริหารงานจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560 - 2564) 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน” 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ 
3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าประสงค์ : ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ : ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันระบบ
เศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับ AEC 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : ชุมชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เ พ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

กลยุทธ์ที่ 1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2  การควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 
กลยุทธ์ที่ 2  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 
 
 



๒๕ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป้าประสงค์ : ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็ นธรรมบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพา
ตนเอง 

กลยุทธ์ที่ 1  สิ่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกันและรับมือกับ          สาธารณภัย 
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ที่ 3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน ์
       “โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา    รักษาศิลปวัฒนธรรม      น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
          2.2 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

          2.3 เป้าประสงค ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 เป้าประสงค์ : มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคท่ีไดได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง 
เพียงพอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เป้าประสงค์ : มีการส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมี 
รายได้เพ่ิมมากข้ึน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์ : มีการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การรักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และทะนุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การด้านสาธารณสุข 
 เป้าประสงค์ : มีการป้องกันแหละควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในชุมชน การส่งเสริมดูแล 
 สุขภาพอนามัยของประชาชน 
                ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม 
 เป้าประสงค์ : มีการจัดสวัสดิการ ช่วยเหลือ ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรของชุมชน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ : การพัฒนา ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

        เป้าประสงค์ : มีการเผยแพร่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารงานท่ีสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

            2.4 ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหาร 
สว่นต าบล 
  หน่วยวัด : ร้อยละของระดับความส าเร็จของโครงการ / กิจกรรม 
2.5 ค่าเป้าหมาย 
        1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการกระจาย 
รายได้อย่างเหมาะสม มากกว่าร้อยละ 60 

2. ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 
ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้มากกว่าร้อยละ 60 

3. ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ได้มากกว่าร้อยละ 60 

4. ชุมชนมีการป้องกันแหละควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในชุมชน การส่งเสริมดูแล สุขภาพ 
อนามัยของประชาชน ได้มากกว่าร้อยละ 60 

5. ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาทาง 
สังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการ
พ่ึงพาตนเอง ได้มากกว่าร้อยละ 60 

6. ชุมชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ได้มากกว่าร้อยละ 60 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและการ 
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ 70 
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  2.6 กลยุทธ ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกัน 
                ระบบเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับ 
AEC 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 
กลยุทธ์ที่ 2  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ 1  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ที่ 3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1  สิ่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
                ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2  การควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
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          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
            จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยเต่า
จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “เป็นต าบลน่าอยู่  สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคมเพ่ือให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  อนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน” 
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
                3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกาดจากการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ในภาพรวม ได้น ามา
ก าหนดประเด็นเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด โดยอาศัยเทคนิค SWOT 
Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง(STRENGTH)  จุดอ่อน(WEAKNESS) อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  (Internal Factors) และการวิเคราะห์ถึงโอกาส(OPPORTUNITY) และภาวะคุกคาม
หรือข้อจ ากัด(THREAT) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก(External Factor) ซึ่งรายละเอียดเป็นไป
ตามตารางการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านกาด 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(STRENGTH) จุดอ่อน(WEAKNESS) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

และแหล่งน้ า 

- มีเส้นทางการคมนาคมทีเ่ชื่อมโยงถึง
กันทุกหมู่บ้าน 

- มีล าน้ าสายส าคัญไหลผ่าน และ
สามารถใช้ได้ตลอดทั้งป ี

- ผิวการจราจรถนนบางสาย ถนนในซอยบางแห่งคับแคบบาง
แห่งช ารุดเสยีหายไมไ่ด้มาตรฐาน 

- ล าเหมือง รายระบายน้ ายังขาดการดูแล รักษาและปรับปรุงให้
อยู่ในสภาพให้ใช้การได้ด ี

ด้านเศรษฐกิจ 

           

           

         

- เป็นแหล่งผลิตพืชทางการเกษตรที่
ส าคัญ คือ หอมหัวใหญ่  

 

  

- ผลผลติทางการเกษตรยังขาดการบริหารจัดการทางด้าน
การตลาดอย่างเป็นระบบ 

-  ประชาชนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม 

- ราคาพืชผลทางการเกษตรขึ้นกับกลไกทางการตลาด เกษตรกร
ไม่สามารถก าหนดราคาได ้

ด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงรักษาและ
ยึดถือวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 

- ประชาชนขาดความสนใจที่จะศกึษานอกระบบโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง, ขาดผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

ด้านสาธารณสุข - หน่วยงานภาครัฐ ใหค้วามส าคัญกับ
งานด้านสาธารณสุข 

- การให้ความร่วมมือของประชาชนต่อภาครัฐมีน้อย 

ด้านสังคม - ในสังคมยังมีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผต่่อ
กัน 

- ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขาดการสง่เสริมและสนับสนุน, 

ประชาชนยังไม่ให้ความส าคญักับปัญหาสังคมและปัญหา
เยาวชนเท่าท่ีควร 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ทรัพยากรธรรมชาติยังมคีวาม
สมบูรณ,์ สิ่งแวดล้อมยังไม่ถูกท าลาย
มากนัก 

-  สภาพแวดล้อมในหมูบ่้านยังขาดการดูแล  รักษา 

-  พื้นที่บางแห่งได้รับผลกระทบด้านมลพิษที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ไม่ได้มาตรฐาน 



๓๐ 

 

 

 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(STRENGTH) จุดอ่อน(WEAKNESS) 

ด้านการเมืองการบริหาร -การบริหารงานขององค์กรโปร่งใส  

สามารถให้ประชาชนตรวจสอบการ
ท างานได ้

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง 

การบริหาร จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 

- องค์การบริหารส่วนต าบลขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และบคุลากร  

 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านกาด 

ปัจจัยภายนอก โอกาส(OPPORTUNITY) ข้อจ้ากัด(THREAT) 

1. ด้านการเมือง -  มีการส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในด้านการเมือง  เช่น  การตรวจสอบการ
ท างานภาครัฐ   การเสนอความคดิเห็นการ
เข้าช่ือ  เสนอช่ือ   ฯลฯ 

- ระบบการเมืองการปกครองของประเทศใน
ปัจจุบันยังขาดเสถียรภาพ ที่แน่นอนและชัดเจน  

-  ประชาชนเกิดการแตกแยกด้านความคิด
ทางด้านการเมืองท าให้ประชาชนขาดความ
สามัคค ี

2.  ด้านสังคม - ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชนได้เข้ามา
มีช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 

- สังคมในปัจจุบันขาดความรักความสามัคคี ความ
สมานฉันท์คนในชาต ิ

- สังคมในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อ
แม่ท างานท าให้ไม่มเีวลาดูแลอบรม บุตรหลาน   

- ในปัจจุบันผู้สูงอายเุพิ่มมากข้ึนเป็นจ านวนมาก 

ไม่มรีายได้  วัยท างานลดลง 

3. ด้านเศรษฐกิจ - หัวหอมใหญ่ เป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคญั
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเปน็อย่าง
มาก มีโอกาสสูงที่จะขยายตลาดไปยังแหล่ง
อื่น ๆ 

-มีการขยายพื้นท่ีปลูกหอมหัวใหญใ่นหลายอ าเภอ 

ท าให้มีคู่แข่งทางการค้ามากข้ึน 

-  น้ ามันราคาแพงมีผลกระทบต่อรายจ่ายที่สูงข้ึน
ท าให้การจัดเก็บภาษียากยิ่งข้ึน 

- ค่าครองชีพในปัจจุบันสูง  ประชาชนรายไดไ้ม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 

4. ด้านระเบียบกฎหมาย 

 

-  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นมีการ
แก้ไขระเบียบกฎหมายด้านการ เงินการบัญชี
ท าให้เกิดความคล่องตัวกระชับท าให้การ
ปฏิบัติง่ายขึ้น 

- ได้รับการถ่ายโอนภารกจิเพิ่มมากข้ึน 

- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายบางฉบับ  

ท าให้เกิดความไม่เข้าใจและสับสน 

- กฎหมายบางฉบับไม่มีการปรับปรุงให้เข้า
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 



๓๑ 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก โอกาส(OPPORTUNITY) ข้อจ้ากัด(THREAT) 

5.  ดา้นเทคโนโลย ี

 

- กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้อง ถิ่น
ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน 

-  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเป็น ไปอย่าง
รวดเร็วท าใหผู้้ปฏิบตัิตามไม่ทัน 

6. นโยบายรัฐบาล - รัฐบาลสนับสนุนการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น และความเป็นอสิระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 

 

                3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
               พ้ืนที่ต าบลบ้านกาด มีประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพหลักคือ การท าการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกหอมหัวใหญ่ 
ข้าว  ข้าวโพด  ในทุกๆปี ประชาชนในพ้ืนที่จะประสบปัญหาทั้ง ภัยแล้ง  และอุทกภัย  ท าให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความช่วยเหลือมากเท่าท่ีควร เนื่องด้วยงบประมาณ และข้อจ ากัดของกฎหมาย 



 

 

 

 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด พ.ศ. 2561-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบ้าน

กาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่   
4 

การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5  

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่    
6  

การป้องกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ
เช่ือมโยงชุมชน
และท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริม
การเกษตร การ
ผลิตสินค้าชุมชน 
การค้า การลงทุน สู่
สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ คงอัต
ลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
ความ
ปลอดภัยและ
ความสงบสุข
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 
7  

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1  

การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6  

การพัฒนา
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่  
3 

การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5  

การพัฒนาด้าน 
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  
4 

การพัฒนา
ด้านศาธารณสุข  
 

ยุทธศาสตร์ที่  
7  

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ค านึงถึง การพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยใช้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” 

มุ่งเสริมสร้างกลไกการ
พัฒนาประเทศเพื่อสร้าง
พลังการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

แบบ ยท .01 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ให้บริการ
ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 



 
 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

                     

             

             

             

             

             

             

             

             

  

 

 

 

 

 

 

                

แบบ ยท .01 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบ้าน

กาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1  

การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

  

ยุทธศาสตร์ที่  
4  

การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

การพัฒนาด้าน 
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  
6  

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
 7  

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

บริหาร 

เป้าประสงค ์
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
การคมนาคม
และขนส่งมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ประชาชน
อย่างทั่วถึง 
 

เป้าประสงค ์
ชุมชนยึดถือ
และปฏิบัติ
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจ 
ท้องถ่ินมีการ
พัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว 
วิสาหกิจใน
ชุมชน 

เป้าประสงค ์
ชุมชนและ
องค์กรภาค
สังคมใน
ท้องถ่ิน 
สามารถ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตปรแพณี
และภูมิปัญญา
อันเป็น
เอกลักษณ์ของ
ท้องถ่ิน 

 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมี
ความสามัคคี
และความ
สมานฉันท์ใน
หมู่คณะ
สามารถป้องกัน
และรับมือ สา
ธารณภัยต่าง ๆ 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถลด
ปัญหายาเสพ
ติดและความไม่
ปลอดภัย   

 

เป้าประสงค ์
 ประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กปละ
เยาวชน 
ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้
ประสบปัญหา
ทางสังคม
ได้รับบริการ
และสวัสดิการ
จาก อปท.อ
ย่างทั่วถึง 
รวดเร็ว 

เป้าประสงค ์
ชุมชนมี

จิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันและ
แก้ปัญหาใน

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม

ชาติ 
สิ่งแวดล้อมและ

การอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

เป้าประสงค ์
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมี
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ภายใต้หลัก  
ธรรมาภิบาล
และการ
จัดบริการ
สาธารณะแก่
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ
และเกิดผล
สัมฤทธิ์ 

กลยทธ ์
1.พฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นการ
คมนาคม 

2.พฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานทาง
การเกษตร 
3.พฒันาการ
บริหารจดัการ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

กลยทธ ์
1.ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตรตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 
3.ส่งเสริม
การค้า การ
ลงทุน 
4.ส่งเสริมการ
ท่องเทียว 
 

กลยทธ ์
1.พัฒนาองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
2.อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
3.การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินสู่
ภายนอก 
 
 

กลยทธ์ 
1.การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
ในชุมชน 
2.การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
3.การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
อบายมุข  
 

 
 

กลยทธ ์
1.ส่งเสริม
การศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
2.การส่งเสริม
สุขภาวะที่ดีของ
คนในชุมชน 
3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
เด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา 
และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

กลยทธ์ 
1.การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.การควบคุม
ป้องกัน
แก้ปัญหาขยะ
ในชุมชน 
3.ส่งเสริมการ
ใช้พลังงาน
ทดแทนและ
อนุรักษ์
พลังงาน 

กลยทธ์ 
1.พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากร
ท้องถ่ิน 
2.พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการภายใต้
หลักธรรมาภิ
บาล 
3.ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
การ 
เกษตร 

 

แผนงาน
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 
 
 

-แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
-แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

-แผนงาน
สาธารณสุข 
-แผนงาน
การศึกษา 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
-แผนงาน 
งบกลาง 
-แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-
แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

แผนงาน
การเกษตร 

-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
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แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

แผนงานการ 
เกษตร 

 

แผนงาน
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

 

-แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

-แผนงาน
สาธารณสุข 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
-แผนงาน 
งบกลาง 
-แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-
แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
-แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

แผนงาน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

โครงการ 
 

แบบ ยท .01 



 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic  map) 
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แบบ ยท .02 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบ้าน

กาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

การพฒันา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  
4  

การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

การพัฒนาด้าน 
สังคม 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  
6  

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
 7  

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

เป้าประสงค ์
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
การคมนาคมและ
ขนส่งมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการประชาชน
อย่างทั่วถึง 

 

เป้าประสงค ์
ชุมชนยึดถือและ
ปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง
ให้เกิดภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจ 
ท้องถ่ินมีการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
วิสาหกจิในชุมชน 

เป้าประสงค์ 
ชุมชนและองค์กร
ภาคสังคมใน
ท้องถ่ิน สามารถ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตปรแพณีและ
ภูมิปัญญาอันเป็น
เอกลักษณ์ของ
ท้องถ่ิน 
 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีความ
สามัคคีและความ
สมานฉันท์ในหมู่
คณะสามารถป้องกัน
และรับมือ สาธารณ
ภัยต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถลดปัญหายา
เสพติดและความไม่
ปลอดภัย   

 
 

เป้าประสงค์ 
 ประชาชนกลุ่ม
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้
ประสบปัญหาทาง
สังคมได้รบับริการ
และสวัสดิการจาก 
อปท.อย่างทั่วถึง 
รวดเร็ว 

 เป้าประสงค์ 
ชุมชนมีจิตส านึก
และมสี่วนร่วมใน
การปฏิบัตเิพื่อ
ป้องกันและ
แก้ปัญหาในด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ระบบนเิวศ 
 

เป้าประสงค ์
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมี
กระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลัก  
ธรรมาภิบาลและ
การจัดบริการ
สาธารณะแก่
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพและ
เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

กลยทธ์ 
1.พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานดา้นการ
คมนาคม 

2.พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานทาง
การเกษตร 
3.พมันาการบริหาร
จดัการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

กลยทธ์ 
1.ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 
2.พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 
3.ส่งเสริมการค้า 
การลงทุน 
4.ส่งเสริมการท่อง
เทียว 

 

กลยทธ์ 
1.พัฒนาองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม
และภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 
2.อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม 
 

กลยทธ์ 
1.การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชุมชน 
2.การป้องกัน
บรรเทาสาธารณะภัย 
3.การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

กลยทธ์ 
1.ส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
2.การส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดีของคนใน
ชุมชน 
3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา  
และผู้ด้อยโอกาส 
 

กลยทธ์ 
1.การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 
2.การควบคุม 
ป้องกัน แกป้ัญหา
ขยะในชุมชน 
3.ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 

 

กลยทธ์ 
1.พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรท้องถ่ิน 
2.พัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล 
3.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
การ 
เกษตร 

 

-แผนงาน
การ 
เกษตร 
-แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

 

-แผนงาน
สาธารณสุข 
-แผนงาน
การศึกษา 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
-แผนงบกลาง 
-แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 
-แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 

-แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

วิสัยทัศน์       “โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา    รักษาศิลปวัฒนธรรม      น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

เป้าประสงค ์
 

กลยุทธ ์
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธาณูปการ การ
คมนามมี
ประสิทธิภาพ
มากกว่าร้อยละ 
60 

 

ค่าเป้าหมาย 
ชุมชนยึดถือและ
ปฏิบัติตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง
ให้เกิดภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจ ได้
มากกว่าร้อยละ 
60 

 

ค่าเป้าหมาย 
ชุมชนและองค์กร
ภาคสังคมใน
ท้องถ่ิน สามารถ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ได้มากกว่าร้อยละ 
60 

ค่าเป้าหมาย 
ประชาชนมีความ
สามัคคีและความ
สมานฉันท์ในหมู่
คณะสามารถ
ป้องกันและรับมอื
กับสาธารณภัย 
ลดปัญหายาเสพ
ติดได้มากกว่าร้อย
ละ 60 
 

ค่าเป้าหมาย 
ประชาชนกลุม่ต่าง 
ๆโดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ผุ้
สูงอายุ คนพิกร 
และผูป้ระสบ
ปัญหาทางสังคม
ได้รับสวัสดิการ ได้
มากกว่าร้อยละ 
60 

 

ค่าเป้าหมาย 
ชุมชนมีจิตส านึก
และมสี่วนร่วมใน
การปฏิบัตเิพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ ได้
มากกว่าร้อยบะ 
60 

 

ค่าเป้าหมาย 
องค์กรปกครองส่วน
ท้อง 
ถิ่นมีกระบวนการ
บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
และการจัดการ
สาธารณะแก่
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
มากกว่าร้อยละ 60 

 



๘ 
 

 

                     ส่วนที ่  2 
    สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2557 - 2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 – 2560  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดได้ตั้ง 
งบประมาณเพ่ือพัฒนาต าบลบ้านกาดตามงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     ตั้งงบประมาณ   จ านวน  13,300,000  บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ .2558      ตั้งงบประมาณ   จ านวน  15,500,000  บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      ตั้งงบประมาณ   จ านวน  15,987,500   บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      ตั้งงบประมาณ  จ านวน  22,034,000  บาท 
และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณปีพ.ศ. 2557 – 2559  

ดังนี้ 
-ปีงบประมาณ พ.ศ.2557     เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  12,806,144.60 

บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  12,013,178.08  

บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  12,778,196.11  

บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕9  

โดยน าเอายุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนสามปี  มาเป็นเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  ตามผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา 
 การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 - 2560  แล้ว  ปรากฏว่า 
 ๑. วัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 -
2560 สอดรับและสนองตอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาสาม ของ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาด 
 ๒.  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 - 2560  ได้มีการประมาณการรายรับ – 

รายจ่าย  ไว้ใกล้เคียงความเป็นจริง  โดยยึดหลักการประมาณการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
          ๓. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕7 - 2560    ได้จ าแนกรายจ่ายตาม
หน่วยงาน  คือ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และรายจ่ายงบกลาง  และในแต่ละหน่วยงานได้แยกหมวดรายจ่ายไว้อย่างชัดเจน  ถูกต้องและ
ง่ายต่อการติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการ 
 ๔.  การใช้จ่ายงบประมาณ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 - 2560      ได้
ใช้จ่ายจริง  เป็นไปตามที่บัญญัติไว้  ครบทุกรายการ 
 ๕.  การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 - 2560      

เป็นไปตามระเบียบการใช้งบประมาณ  ถูกต้อง  และมีเอกสารหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ 
 



๙ 

 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พ.ศ. 2557) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

(ที่น ามาบรรจุใน
ข้อบัญญัติ) 

จ านวน
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

(กิจกรรม) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 6 5 29.41 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 21 8 5 23.81 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ 

วัฒนธรรม 
27 27 19 70.37 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 15 8 7 46.67 
5. การพัฒนาด้านสังคม 18 7 3 16.67 
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
7 4 2 28.57 

7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 16 15 11 68.75 
 

 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พ.ศ. 2558) 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

(ที่น ามาบรรจุใน
ข้อบัญญัติ) 

จ านวน
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

(กิจกรรม) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 5 3 25 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 9 8 80 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ 

วัฒนธรรม 
30 22 20 66.67 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 8 5 41.67 
5. การพัฒนาด้านสังคม 13 7 4 30.77 
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
9 5 2 22.22 

7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 18 16 11 61.11 
 

 
 
 
 
 



๑๐ 

 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พ.ศ. 2559) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

(ที่น ามาบรรจุใน
ข้อบัญญัติ) 

จ านวน
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

(กิจกรรม) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 45 6 5 11.11 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 20 9 9 45 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ 

วัฒนธรรม 
32 32 27 84.37 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 16 9 5 31.25 
5. การพัฒนาด้านสังคม 23 13 7 30.43 
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
16 6 3 18.75 

7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 26 17 14 53.84 
 

 การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2540 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  9  

หมู่บ้าน เต็มพ้ืนที่ 4 หมู่บ้าน ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มีหลายรูปแบบ   ทั้งความต้องการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
จะเป็นความต้องการอันดับต้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ก็ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและจัดท าโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งในปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

ได้รับการพัฒนาไปมากโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานปัจจุบันถนนแทบทุกสาย   ได้ก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตและถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทุกหมู่บ้าน  มีระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  มีระบบไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน  ตลอดจนสนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา  โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนในท้องถิ่นของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬาแก่เยาวชน  ด้านการสาธารณสุข  ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และมี
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดที่ผ่านมาประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่าง
ดี  โดยนโยบายหลักในปัจจุบันคณะผู้บริหารจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  เพราะ
ต้องการยกระดับให้ประชาชนในต าบลมีความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดีข้ึน ภายใต้การด าเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียง 

 
 
 
 
 
 

  



๑๑ 

 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากในการจะพัฒนาด้านต่าง ๆ ถ้าหากโครงสร้างพ้ืนฐานไม่มีหรือ
ว่าไม่พร้อมการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ก็จะมีปัญหาเนื่องจากปัจจัยขั้นพ้ืนฐานไม่พร้อม องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ต าบล
บ้านกาดจึงได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่  แต่ด้วยปัญหา
ด้านงบประมาณที่อย่างจ ากัดแต่มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวนมากท าให้การพัฒนามีความล่าช้าบ้ าง ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกาดได้แก้ปัญหาโดยได้เสนอโครงการที่ใช้งบประมาณในการพัฒนาจ านวนมาก  หรือ
โครงการที่เกินศักยภาพ ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และส านักงานจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมาพัฒนา   
 

  2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.1  ส่งเสริมอาชีพ  เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ท าการเกษตร  จึงจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ทางด้านวิชาการเกษตรที่ถูกต้อง  เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  ให้มีคุณภาพหาวิธีการลดต้นทุนในการผลิต  ซึ่งประชาคม
มีความต้องการที่จะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดการ อบรม  
ดูงานจัดแปลงสาธิต  เพ่ือแนะน าการเพาะปลูกพืชแผนใหม่  ถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดจนเผยแพร่
ข่าวสารทางวิชาการ  หรือแนวทางการเกษตรแผนใหม่ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้มีการ
ส่งเสริมให้มีการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ด้านการเกษตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
ยังสามารถท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนด้วย 

 2.2  การตลาด  เป็นปัจจัยทางการผลิตอย่างหนึ่ง เนื่องจากผลผลิตไม่มีที่จ าหน่าย  หรือกรณีท่ี
เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาท่ีไม่เป็นธรรม  ประชาชนมีความต้องการให้ทางราชการเป็นผู้จัดหาตลาด
รองรับผลผลิต  และรับประกันราคาพืชผลที่ยุติธรรม ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นท่ีเรียนรู้ด้านการตลาดเพื่อกระจายสินค้าด้านการเกษตรให้ได้มากท่ีสุด 

2.3  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ประชาชนมีความต้องการให้รัฐสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ   โดยให้กู้ยืมในระยะยาว  ดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ย  เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มอาชีพ โดยให้
ท าโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนผ่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
 

            3. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม 
            มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติ
หน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

            4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  ขยะ  เป็นปัญหาที่ส าคัญยิ่งของต าบลบ้านกาด เนื่องจากไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ  ก าจัดขยะเป็น

การเฉพาะ  ประชาชนมีความต้องการให้ทางราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาสถานที่บริเวณป่า
สงวน  กรณีของป่าเสื่อมโทรมห่างไกลชุมชนโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือใช้เป็นสถานที่
จัดเก็บและก าจัดขยะ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ก าจัดขยะโดยให้แต่ละหมู่บ้านรับผิดชอบก าจัด
ขยะเอง โดยมีการคัดแยกขยะ การขุดฝังกลบขยะ เป็นต้น 



๑๒ 

 

 
4.2  การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ให้ความส าคัญของการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ โดยมีการรณรงค์ให้แต่ละหมู่บ้าน ป้องกันและ
ระมัดระวังการเกิดไฟป่า และยังมีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือให้ช่วยควบคุมและดับ
ไฟป่า ร่วมกับประชาชนในพื้นท่ีเมื่อเกิดไฟป่าขึ้น 

 

         5. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการจัดกิจกรรมทางประเพณีของไทย และของท้องถิ่น เช่น วันสงกรานต์  วันลอยกระทง  สนับสนุน

ประเพณีท่ีส าคัญทางศาสนาของประชาชนภายในต าบลดอยเต่า  เช่น ประเพณีตักบาตรเทโว  วันเข้าพรรษา  
เป็นต้น 

 

         6. ด้านการพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้านการเมือง  การปกครอง  การบริหารแก่ประชาชน

รวมถึงการพัฒนาองค์กร  บุคลากรและสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานต่าง ๆ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาในทุก ๆ ด้านซึ่ง
ในการพัฒนาแต่ละด้านองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จะค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักส าคัญ
ในการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
 

2.2 ผลกระทบ  จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จะมีผลกระทบดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านงบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการที่มีงบประมาณมากและเกิด
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
 2. การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการบางกิจกรรมประชาชนในพื้นท่ีมีความต้องการและด้วยระเบียบ
และกฎหมายท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดไม่สามารถด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมให้แก่
ประชาชนได้ 
 3. การให้ความช่วยเหลือด้านภัยต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่อาจจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ในทุก ๆ เรื่องเนื่องด้วยงบประมาณ และข้อจ ากัดในการให้ความช่วยเหลือท าให้ประชาชนไม่ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ 
   

3.สรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

- 2560 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. ปัญหาด้านการคลัง  ในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งต้องอาศัยงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 2. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีค่อนข้างน้อย  ขาดความร่วมมือจากประชาชน ส่งผลให้การปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
 3. ปัญหาด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 แต่ปัจจุบันเป็นปัญหาเนื่องจากยังไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 



๑๓ 

 

 4. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมไม่สะดวก  ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  

ประชาชนไปมาล าบาก  บางครั้งเกิดอุบัติเหตุ  ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่ทั่วถึง   
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. มีการบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  บริหารงบประมาณด้วยความ
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการในการจัดเก็บภาษี ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บ
เอง ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. มีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ออกพบปะ
ประชาชนเพื่อรับทราบปัญหา  ข้อเสนอแนะของประชาชนเพ่ือน ามาแก้ไข  มีการท างานเป็นทีม  สร้างทีมงาน
ให้มีความเข้มแข็ง มีการบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค 
 3. มีการจัดหาที่ทิ้งขยะให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในขั้นแรกอาจประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนน าขยะมูล
ฝอยไปทิ้งในที่ท่ีก าหนด โดยมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และมีการจ้างเหมาให้เอกชนเข้ามาด าเนินการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการโดยเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  มีการใช้
งบประมาณด้วยความประหยัด  คุ้มค่า  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  โครงการ
จากหน่วยงานอื่นเพ่ือน ามาด าเนินการ 
 
 



๑๑๕ 
 

                                                                                                                            

ส่วนที่ 5   

การตดิตามประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 
๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 
๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมิน



๑๑๖ 
 
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับ
แต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์าร

บริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

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


๑๑๗ 
 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมาก
ขึ้น 

 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท า
ได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง

สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่
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