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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน        
พ.ศ.2548  ข�อ  28   ท่ีกําหนดให�ผู�บริหารท�องถ่ิน  แต�งต้ังคณะกรรมการและติดตามผลและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถ่ิน  เพ่ือดําเนินการกําหนดแนวทางวิธีการ  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร�อม
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต อสภาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป+ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล าวและต�องป+ดประกาศไว�เป-นระยะเวลาไม น�อยกว าสามสิบวันโดยอย างน�อยป/ละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป/” 
 องค การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  เป3นองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีจุดมุ�งหมายในการพัฒนาท�องถ่ิน  
โดยการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน  จึงมีความสําคัญยิ่งกับการปฏิบัติงานและการให�บริการสาธารณะแก�ประชาชนในพ้ืนท่ีอย�างท่ัวถึง  
เนื่องจากการวางแผนเป3นการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน  สามารถแก�ไขป;ญหาในชุมชนและสนองความ
ต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได�อย�างมีระบบ  ท้ังนี้เป3นผลต�อความมีประสิทธิภาพในการวางแผนและการ
ปฏิบัติตามแผนในอนาคต 
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การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  ประจําป!งบประมาณ  พ.ศ. 2561 

(ระหว�างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) 
องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  อําเภอแม�เมาะ  จังหวัดลําปาง 

************************ 
บทท่ี  1 
บทนํา 

1.1  บทนํา 

  เนื่องด�วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป�นหน�าท่ีท่ีสําคัญอย$างหนึ่งในการดําเนินงาน
พัฒนาองค)กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  ดังนั้นองค)กรปกครองส$วนท�องถ่ินจึงจําเป�นต�องมีองค)กรท่ีทําหน�าท่ีติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา 

  สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส$วนท�องถ่ินนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว$าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส$วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 ข�อ 28          
ท่ีกําหนดให�ผู�บริหารท�องถ่ิน แต$งต้ังคณะกรรมการและติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินซ่ึง
ประกอบด�วยตัวแทนจากหลายฝ:ายด�วยกัน  ท้ังองค)ปกครองส$วนท�องถ่ิน  ประชาคม  หน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ผู�แทนฝ:ายบริหารรวมท้ังผู�ทรงคุณวุฒิ  ท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือก  ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการจากหลายสาขาอาชีพ    
ทําให�การติดตามและประเมินผลเป�นไปอย$างมีประสิทธิภาพ  ผลของการประเมินผลสามารถวัดผลบรรลุและ   
วัดความสําเร็จของโครงการ  เพ่ือนําไปใช�ในการแก�ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานได�อย$างแท�จริง 

1.2  แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด�วยการจัดทําแผน ฯ  ได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีของคณะการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส$วนท�องถ่ินไว�  ดังนี้ 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต$อ

ผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต$อสภาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ิน
ทราบในท่ีเปCดเผยภายในสิบห�าวันนับแต$วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล$าวและ
ต�องปCดประกาศไว�เป�นระยะเวลาไม$น�อยกว$าสามสิบวันโดยอย$างน�อยปDละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปD” 

4. แต$งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช$วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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1.3  วัตถุประสงค�ในการติดตามและประเมินผล 
  จุดมุ$งหมายของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร)  คือ  การประเมินว$ามีการนําแผนยุทธศาสตร)
ไปปฏิบัติอย$างแท�จริงเพียงใด  ผลเป�นอย$างไร  เพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร)  
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข�อมูล  เพ่ือใช�เป�นสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร)ฉบับต$อไปได�  
ดังนั้น  การท่ีจะประเมินผลแผนพัฒนาการพัฒนาในภาพรวมได�  จําเป�นต�องประเมินผลการปฏิบัติในแต$ละ
แนวทางใด  ให�บรรลุวัตถุประสงค)ของการพัฒนาท่ียั่งยืน  และตอบสนองต$อวิสัยทัศน)หรือไม$  ดังนั้นในข้ันตอน
องค)กรปกครองส$วนท�องถ่ินจึงต�องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปDให�ได�ข�อมูล  ข�อเท็จจริง  อันจะนํามาสู$
บทสรุปท่ีไม$บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 

1.4  แนวทาง  และวิธีข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 
  ข้ันตอนท่ี  1  การติดตาม  (Monitoring) 
   การติดตามนั้นจะทําให�เราทราบว$าขณะนี้ได�มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร)หรือ
แผนสามปD  ถึงระยะใดแล�ว  ซ่ึงเทคนิคอย$างง$ายท่ีสามารถใช�เป�นเครื่องมือในการติดตามได�  เช$น  Gant  Chat  
ท่ีจะทําให�หน$วยงานสามารถติดตามได�ว$าการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร)หรือแผนสามปD  มีการดําเนินการ
ในช$วงใดตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว�หรือไม$  แผนดําเนินงานท่ีจะเป�นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินงานดังได�กล$าวมาแล�ว 

  ข้ันตอนท่ี  2  การประเมินผล  (Evaluation) 
   การประเมินผลแผนยุทธศาสตร)  จําเป�นต�องมีเกณฑ)มาตรฐาน  (Standard  criteria)  
และตัวชี้วัด  (Indicators)  เพ่ือใช�เป�นกรอบในการประเมินเพ่ือให�เกิดความชัดเจน  เป�นระบบมาตรฐานและ
เป�นท่ียอมรับโดยประกอบด�วยเกณฑ)ท่ีสําคัญ ใน  2  ระดับ  คือเกณฑ)การประเมินหน$วยงานและเกณฑ)การ
ประเมินโครงการ 

1.5  รายละเอียดการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป! (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ประจําป!งบประมาณ   2561 

ผลการพัฒนาในปDงบประมาณท่ีผ$านมา อบต.บ�านดง ได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปD (พ.ศ. 2561 – 
2564)   เพ่ือใช�เป�นแนวทางในการบริหารพัฒนาปรับปรุงแก�ไขเพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการของ
ประชาชนตามยุทธศาสตร)การพัฒนา  5   ด�าน  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3. ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านสังคม 
4. ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
5. ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการเมือง – การบริหาร 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม�มีการ

ดําเนินงาน 
ส�วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
3.  มีการจัดประชุมอย$างต$อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการนัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร$างแผน
ยุทธศาสตร)การพัฒนา 

�  

ส�วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท�องถ่ิน   
7.  มีการรวบรวมข�อมูลและปfญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล �  
8.  มีการเปCดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส$วนร$วมในการจัดทําแผน �  
9.  มีการวิเคราะห)ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนา ท�องถ่ิน 

�  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน)และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ �  
       ยุทธศาสตร)จังหวัด   
11. มีการกําหนดจุดมุ$งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  
12. มีการกําหนดเปlาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน �  
13. มีการกําหนดยุทธศาสตร)การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร)ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร)ของจังหวัด �  
15. มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร)การพัฒนา �  
16. มีการจัดทําบัญชีกลุ$มโครงการในแผนยุทธศาสตร) �  
17. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร) �  
18. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร)หรือไม$ �  

 
 
 
 

แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ของท�องถิ่นโดยตนเอง 
องค�การบริหารส วนตําบลบ�านดง อําเภอแม เมาะ  จังหวัดลําปาง 
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บทท่ี  2 
นโยบายผู�บริหาร 

ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา 
 

การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาของผู�บริหารท�องถ่ิน องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

  “สานต องานเดิม เพ่ิมเติมงานใหม ท่ีก�าวไกล เพ่ือการพัฒนาอย างต อเนื่อง ย่ังยืน” 

 

วาระเร งด วน  วาระแห งการมีส วนร วมแห งการอยู ดีมีสุข 

 

  เพ่ือให�การบริหาราชการขององค)การบริหารส$วนตําบลบ�านดง สามารถบรรลุถึงเปlาหมายของ
ภารกิจ ตามอํานาจหน�าท่ีอย$างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล�องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีหลักการ
สําคัญของแผนพัฒนาฯ โดย1.ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2. ยึด คนเป�นศูนย)กลางการพัฒนา  3. ยึด
วิสัยทัศน)ภายใต�ยุทธศาสตร)ชาติ 20 ปD  4. ยึดเปlาหมายอนาคตประเทศไทยปD 2579  5. ยึดหลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบน
ฐานของการใช�ภูมิปfญญาและนวัตกรรม  6. ยึดหลักการนําไปสู$การปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย$างจริงจังใน 5 ปD 
ท่ีต$อยอดไปสู$ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป�นเปlาหลายระยะยาว มาประยุกต)ใช�เป�นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลให�
มากท่ีสุด และเพ่ิมเติมในส$วนท่ีเห็นว$าเป�นเรื่องท่ีสอดคล�องกับสภาพปfญหา สถานการณ)จริงท่ีเกิดข้ึนในท�องถ่ิน 
บัดนี้ ได�ดําเนินการจัดทํานโยบายสําหรับการบริหารจัดการเสร็จเป�นท่ีเรียบร�อยแล�ว พร�อมท่ีจะนําเสนอเพ่ือ
แถลงต$อสภาฯ และใช�เป�นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทํางานขององค)การบริหารส$วนตําบลบ�านดง 
ตามลําดับดังนี้ 

  1. ร$วมแก�ไขและพัฒนาแหล$งน้ํากินน้ําใช� น้ําเพ่ือการเกษตรอย$างครบวงจร โดยร$วมมือกับทุก
ภาคส$วนแบบบูรณาการ กองทุนรอบโรงไฟฟlา การไฟฟlาฝ:ายผลิตแม$เมาะ ทรัพยากรน้ําชลประทาน ป:าไม� 
อุตสาหกรรมป:าไม� และอุทยานแห$งชาติ เป�นต�นฯ พร�อมท้ัง พัฒนาสาธารณูปโภค เช$น ถนน สะพาน อาคาร 
และสิ่งปลูกสร�างต$างๆ ให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบล 

2. ร$วมผลักดัน และติดตามผลการอพยพราษฎร หมู$ท่ี 1, 2, 7 และหมู$ท่ี 8 อย$างต$อเนื่อง ท้ัง
การบริหารจัดการผังเมืองใหม$ และพร�อมติดตามการช$วยเหลือกลุ$มผู�ไม$อพยพให�อยู$ดีมีสุข ผลักดันเงินภาษี 
ค$าภาคหลวงแร$ และชดเชยเยียวยาพ้ืนท่ีท้ิงดิน 

3. ส$งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเป�นสินค�าเพ่ิมรายได�ในครัวเรือน และขยาย
ตลาดจําหน$ายสินค�า ผลผลิตทางการเกษตร สินค�าท่ัวไป 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด�านของประชาชนท้ัง 8 หมู$บ�านอย$างต$อเนื่อง ยั่งยืน พร�อมท้ังขยาย
เขตไฟฟlาแรงสูง แรงตํ่า ไฟก่ิงสาธารณะในพ้ืนท่ีท่ียังขาดไฟฟlา ไฟก่ิง และหมู$บ�านท่ียังไม$มีไฟฟlาใช�  ตลอดจน
บริการอินเตอร)เน็ตชุมชน 
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5. ร$วมสืบสานรักษาส$งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ยกระดับการศึกษาระดับอนุบาลเพ่ือให�เด็ก
ได�รับการศึกษาตามระดับอายุอย$างมีระบบ และเป�นไปตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ก$อแนวคิดร$วมคิด 
ร$วมสร�าง ร$วมก$อต้ัง โรงเรียนมัธยมตําบลกับทุกภาคส$วน ส$งเสริมการกีฬา การออกกําลังกายของประชาชนทุก
เพศทุกวัย ตลอดท้ังความร$วมมือ MOU กับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการให�กับชุมชน 
โรงเรียน เพ่ือเตรียมพ่ีน�องประชาชนตําบลบ�านดงเข�าสู$สมาชิกประชาคมอาเซียน 

6. ร$วมผลักดันการแก�ไขปfญหาท่ีดินทํากิน และท่ีอยู$อาศัยทุกหมู$บ�าน เช$น การออกโฉนด
ชุมชนและเอกสารสิทธิ์ต$างๆ 

7. ร$วมผลักดันการยกระดับการแก�ไขปfญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีตําบลแบบบูรณาการทุกภาค
ส$วน 

8. เดินหน�าแก�ไขปfญหาสิ่งแวดล�อมระดับตําบล เช$น การปlองกันไฟป:า การฟstนฟูสภาพป:า  ดิน 
น้ํา อากาศ การควบคุมฝุ:น กลิ่น เสียง มลพิษทางอากาศ และการสร�างฝายชะลอน้ําเพ่ือฟstนฟูป:าอย$างต$อเนื่อง 

9. ส$งเสริมการมีส$วนร$วมทุกภาคส$วน สร�างความสัมพันธ)อันดี เช$น ฝ:ายปกครอง กลุ$มผู�สูงอายุ 
กลุ$มแม$บ�าน กลุ$มเยาวชน กลุ$มภาคการเกษตร กลุ$ม อสม. กลุ$มประชาคม กลุ$มอาชีพต$างๆ รวมท้ังการส$งเสริม
การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป�นประมุขเพ่ือระดมแนวคิด ร$วมกัน
พัฒนาตําบลบ�านดงของเราให�เจริญก�าวหน�าและเป�นหลักชัยให�กับลูกหลานของพวกเราสืบไป 

ดังนั้น  การดําเนินงานในแต$ละภารกิจ แต$ละโครงการสามารถเดินหน�าให�เป�นไปตามนโยบาย
ท่ีมีอยู$ท้ัง 9 ข�อ จึงมีปfจจัยท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส$วนร$วมของชุมชนและทุกภาคส$วน ท่ีจะต�องเข�ามา
ช$วยกันเป�นพลังท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนอย$างจริงจัง การดําเนินงานตามนโยบายท่ีกระผมได�แถลงต$อสภาฯ 
แห$งนี้ไปแล�วนั้น จะบังเกิดผลได�ในทางปฏิบัติ หรือสัมฤทธิ์ผลได�โดยไม$ลําบากนัก ท้ังนี้ก็ด�วยความรู�  ความเข�าใจ
ในภารกิจ ทิศทางและเปlาหมายขององค)กรความร$วมมือของทุกภาคส$วนท่ีเก่ียวข�องในแต$ละระดับ ต้ังแต$ระดับ
ภายในองค)การบริหารส$วนตําบล อันได�แก$ สมาชิกสภาฯ ทุกท$าน ข�าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจาก
องค)กรภายนอก และส$วนราชการต$างๆ ตลอดจน ชุมชน พ่ีน�องประชาชน เป�นต�น 
 

ป?จจัยและสถานการณ�การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา 
  ผลการวิเคราะห)ปfญหาและความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินตามประเด็นการพัฒนาท�องถ่ินใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร)การพัฒนา องค)การบริหารส$วนตําบลบ�านดงได�วิเคราะห)ปfญหาและความต�องการของ
ประชาชน โดยสรุปประเด็นหลักในการพัฒนา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 6 - 

 
 
 

ช่ือป?ญหา / 
ความต�องการ 

สภาพป?ญหา /ความต�องการ แนวโน�มในอนาคต พ้ืนท่ี
เปCาหมาย 

1.ด�านการพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

1 . 1  ก$ อ ส ร� า ง แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง 
บํารุงรักษาถนน  สะพาน 

- เพ่ือให�ประชาชนเดินทางสัญจรไปมา
ด�วยความสะดวกและปลอดภัย 

ทุก
หมู$บ�าน 

1.2 ขยายเขตและปรับปรุง
ซ$ อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

- เพ่ือให�ประชาชนมีน้ําอุปโภคและบริโภค
อย$างเพียงพอ 

1 . 3  ข ย า ย เ ข ต แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ซ$อมแซมระบบไฟฟlาสาธารณะ 

- มีไฟฟlาส$องสว$างในชุมชนอย$างท่ัวถึง 

1.4 ด�านการวางผังเมือง - เพ่ือจัดระบบผังเมืองให�เป�นชุมชนน$าอยู$ 
2. ด�านการอนุรักษ)
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

2.1 สร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

- ปลู ก ฝf ง ค ว า ม รู�  ค ว ามสํ า คัญขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติแก$ประชาชน 
- ให�ความรู� ในการอนุรักษ)ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ทุก
หมู$บ�าน 

2 .2  อนุ รั กษ)  ฟst น ฟู  เ ฝl า ร ะวั ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

- เ พ่ือให�ประชาชนมีสุขภาพร$างกาย
แข็งแรง 
- เพ่ือให�ประชาชนมีสภาพความเป�นอยู$
และสุขอนามัยท่ีดี 

3. ด�านการพัฒนา
สังคม 

3 .1 ด� านสวั ส ดิการสั งคมและ
สงเคราะห) 

- จัดสรรเบ้ียยังชีพแก$ผู�สูงอายุ ผู�พิการ 
เอดส) ให�ความช$วยเหลือแก$ผู�ด�อยโอกาส
ในชุมชน 

ทุก
หมู$บ�าน 

3.2 ส$งเสริมด�านการศึกษา - ส$งเสริมสนับสนุนด�านการศึกษาแก$
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
- ส$งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนได�รับ
การศึกษาอย$างท่ัวถึง 

3.3 ด�านประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปfญญาท�องถ่ิน 

- ส$งเสริม สนับสนุน อนุรักษ) ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปfญญาท�องถ่ินใน
ชุมชน 

3.4 ด�านสาธารณสุข - ส นั บ ส นุ น ก า ร ปl อ ง กั น แ ล ะ ร ะ งั บ
โรคติดต$อในชุมชน 
- ส$งเสริมสุขอนามัยท่ีดีเพ่ือให�ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
- จัดให�มีศูนย)สุขภาพชุมชน 
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ช่ือป?ญหา / 
ความต�องการ 

สภาพป?ญหา /ความต�องการ แนวโน�มในอนาคต พ้ืนท่ี
เปCาหมาย 

3.ด�านการพัฒนา
สังคม 

3.5 ส$ง เสริมความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

- ส$งเสริมและสนับสนุนด�านการกีฬาแก$
เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
- ประชาชนทุกชุมชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย)สิน 

ทุก
หมู$บ�าน 

4. ด�านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

4.1 ส$งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได� - ฝuกอบรมอาชีพเสริมต$างๆ และการแปร
รูปสินค�าทางการเกษตร 
- จัดอบรมให�ความรู�การทําเกษตรอินทรีย) 

ทุก
หมู$บ�าน 

4.2 ส$งเสริมการตลาดและใช�สินค�า
ท�องถ่ิน 

- อุดหนุนสินค� า ในชุมชน  เ พ่ือสร� า ง
ฐานเศรษฐกิจให�แก$กลุ$มอาชีพต$างๆ 

4.3 ส$งเสริมการท$องเท่ียว - ให�ความรู�ในการบริหารจัดการแหล$ง
ท$ อ ง เ ท่ี ยว ท่ี มี ในชุมชนอย$ า ง ถูกต� อ ง        
มีประสิทธิภาพ และพ่ึงพอตนเองได� 

5. ด�านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

5.1 พัฒนาบุคลากร - เพ่ือการบริการประชาชนท่ีรวดเร็ว ลด
ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
- การบริหารงานเป�นไปด�วยความโปร$งใส 
บริสุทธิ์  ยุติธรรม ยึดม่ันความต�องการ
ประชาชนเป�นสําคัญ 
- เปCดโอกาสให�ประชาชนและองค)กร
ต$างๆ มีส$วนร$วมในการแสดงความคิดเห็น 

ทุกส$วน
งาน 

5.2 พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช� และ
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

- เพ่ืออํานวยความสะดวกแก$ประชาชนผู�
มาติดต$อราชการ 
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ผลการวิเคราะห�ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป?จจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท�องถ่ิน  
 ในการจัดทํายุทธศาสตร)การพัฒนา องค)การบริหารส$วนตําบลบ�านดงได�จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือ
ประเมินศักยภาพการพัฒนาองค)การบริหารส$วนตําบลบ�านดง ในปfจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
องค)การบริหารส$วนตําบล  โดยใช�เทคนิค  SWOT  Analysis  ปรากฏผลดังนี้ 
 1. จุดแข็ง (Strength–S)   
 1.1  สมาชิกสภาฯ  มีความร$วมมือในกิจกรรมขององค)การบริหารส$วนตําบลเป�นอย$างดี   
 1.2  มีครุภัณฑ)เพียงพอ  และทันสมัย  ต$อการปฏิบัติงาน 
 1.3  พนักงาน  ลูกจ�าง  มีความสามัคคีในการร$วมกันปฏิบัติงาน 
 1.4  อาคารสถานท่ีมีความพร�อมในการปฏิบัติงาน 
 1.5  มีสิ่งแวดล�อมดี 
 1.6  ผู�บริหารท�องถ่ินสามารถจัดงบประมาณแก�ไขปfญหาของประชาชนได�โดยตรง 

 2. จุดอ�อน (Weak–W) 
 2.1  งบประมาณมีอย$างจํากัด 
 2.2  การสื่อสาร/การประชาสัมพันธ)ล$าช�า 
 2.3  โครงสร�างพ้ืนฐานไม$ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
 2.4  ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานบางส$วนราชการ 

  
 3. โอกาส (Opportunity–O)   
 3.1  ได�รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค)การบริหารส$วนจังหวัดลําปาง 
 3.2  นโยบายผู�บริหารท�องถ่ินในการพัฒนาท�องถ่ิน 
 3.3  ได�รับความร$วมมือจากประชาชน  และผู�นําหมู$บ�านเป�นอย$างดี 
 3.4  มี พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก$องค)กรปกครองส$วนท�องถ่ิน   
พ.ศ.2542 
 3.5  มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับ 

 4. อุปสรรค (Threat–T) 
 4.1  ปfญหาการเมืองระดับประเทศยังไม$มีเสถียรภาพ   

4.2  งบประมาณท่ีได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม$เพียงพอ 
4.3  ระเบียบฯ  กฎหมาย  จํากัดอํานาจหน�าท่ีบางประการ 
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วิสัยทัศน� (vision) และ พันธกิจ (mission) การพัฒนาท�องถ่ิน 
1. วิสัยทัศน� (VISION) 
 “ตําบลน�าอยู�  มุ�งสู�ความเป\นบ�านเมืองอุดมสมบูรณ�อย�างย่ังยืน” 
 

2. พันธกิจ (MISSION) 
เพ่ือให�การพัฒนาท�องถ่ินในระยะแผนพัฒนาสี่ปD พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4  องค)การบริหารส$วนตําบล  

บ�านดง จึงได�กําหนดพันธกิจ ดังนี้  
 2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด�านให�อยู$ดีมีสุขอย$างยั่งยืน 
 2.2 เสริมสร�างภูมิคุ�มกันให�ชุมชนเข�มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 2.3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างต$อเนื่องและยั่งยืน 
 2.4 ส$งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและก�าวไกลวิสาหกิจชุมชนภายใต�ปรัชญาเศรษฐกิจและวิถี
ชีวิตแบบพอเพียง 
 2.5 ส$งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬาอย$างต$อเนื่องและยั่งยืน 
 2.6 บริหารราชการแบบบูรณาการ เน�นการมีส$วนร$วมทุกภาคส$วน มุ$งสู$การให�บริการท่ีทันสมัยภายใต�
หลักธรรมภิบาล และความพึงพอใจของประชาชน 
  

3. การวิเคราะห�ประชาคมอาเซียนท่ีมีผลกระทบต�อท�องถ่ิน   
 การเข�าสู$ประชาคมอาเซียนนับเป�นโอกาสขององค)กรปกครองส$วนท�องถ่ินท่ีจะของบประมาณเพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสร�างพ้ืนฐาน  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข$งขันทางเศรษฐกิจ 
อย$างไรก็ดีในภาพรวมขององค)กรปกครองส$วนท�องถ่ินมีความจําเป�นจะต�องปรับตัวในด�านต$างๆดัง ต$อไปนี้ 
 3.๑ การประสานความร$วมมือกับส$วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆในการปรับบทบาทภารกิจ 
  
 3.๒ การพัฒนาความรู�ความสามารถทางด�านภาษา โดยเฉพาะอย$างยิ่ง ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอ่ืนๆ
ในอาเซียน 
 3.๓ การปรับปรุงโครงสร�างขององค)กรปกครองส$วนท�องถ่ินในบางพ้ืนท่ี เช$น ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
หรือจังหวัดท่ีมีแรงงานต$างชาติ อาจจําเป�นจะต�องมีฝ:ายหรือกองวิเทศสัมพันธ) หรือในบางพ้ืนท่ีอาจจะต�องมีการ
ต้ังสํานักหรือกองใหม$ข้ึนตามความจําเป�น  เพ่ือให�สามารถปรับตัวและรับมือกับการก�าวเข�าสู$ไทยแลนด) 4.0 ได� 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 10 - 

4. ผลกระทบของไทยแลนด� 4.0 ต�อภารกิจขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและแนวทางการปรับตัว 
ผลกระทบ แนวทางการปรับตัว 

๑. การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 

- จําเป�นต�องพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุน
ภายในท�องถ่ิน เช$น การพัฒนาโครงข$ายคมนาคมและขนส$งโครงสร�างพ้ืนฐาน
ท่ีจําเป�น เช$น ไฟฟlาและประปา ซ่ึงองค)กรปกครองส$วนท�องถ่ินอาจจําเป�น 
ต�องประสานความร$วมมือกับส$วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

๒. การพัฒนาส$งเสริมทางด�าน
เศรษฐกิจ 

- จําเป�นต�องทบทวนถึงบทบาทขององค)กรปกครองส$วนท�องถ่ินในการดูแล
และช$วยเหลือธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย$อมภายใต�ท�องถ่ินรวมถึงวิสาหกิจ
ชุมชนและอาจจําเป�นต�องทบทวนนโยบายและบทบาทขององค)กรปกครอง
ส$วนท�องถ่ินในการส$งเสริมการลงทุนภายในท�องถ่ิน 

๓. การจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

- ต�องมีบทบาทมากข้ึนในการเฝlาระวังการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
- มีการกําหนดแผนและมาตรการปlองกันและบรรเทาวิกฤติทางด�าน
สิ่งแวดล�อม 
- มีการซักซ�อมทําความเข�าใจในแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมรวมท้ังทบทวนขอบเขตอํานาจหน�าท่ี
ระหว$างองค)กรปกครองส$วนท�องถ่ินและภาคส$วนท่ีเก่ียวข�อง 

๔. สังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอาจมีปfญหาสืบ
เนื่องมาจากแรงงานอพยพท้ังใน
ปfญหาความยากจนและโรค
ระบาด 

-อาจต�องมีแนวทางหรือนโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องต$างๆ อาทิ การปlองกันโรค
ระบาดและการจัดการสาธารณสุขข้ันมูลฐาน การจัดการศึกษา ให�กับ
ลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงานต$างชาติท่ีอพยพเข�ามาในประเทศ
ไทยและการจัดสวัสดิการให�แก$แรงงานอพยพ 

๕. การรักษาความสงบ
เรียบร�อย 

- อาจต�องมีบทบาทหน�าท่ีในเรื่องการเฝlาระวังปfญหาด�านอาชญากรรมมากข้ึน 
- ในบางพ้ืนท่ีองค)กรปกครองส$วนท�องถ่ินอาจจําเป�นต�องพัฒนาระบบและ
จัดทําฐานข�อมูลเก่ียวกับแรงงานอพยพร$วมกับราชการส$วนกลางเพ่ือนํามาใช�
ในยามจําเป�น 
-ในบางพ้ืนท่ีองค)กรปกครองส$วนท�องถ่ินอาจต�องร$วมกับชุมชนในการกําหนด
กติกาและหลักเกณฑ)ของชุมชนสําหรับแรงงานต$างชาติ 

 
 

****************************** 
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ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา 
 องค)การบริหารส$วนตําบลบ�านดง ได�กําหนดวิสัยทัศน)การพัฒนาของอบต.ซ่ึงมีท่ีมาจากนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร)การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร)การพัฒนากลุ$มภาคเหนือตอนบน ยุทธศาสตร)การ
พัฒนาจังหวัดลําปาง ผลการพัฒนาท�องถ่ินในช$วงระยะของแผนพัฒนาท่ีผ$านมา  การวิเคราะห)ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานะภาพการพัฒนาในปfจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ตลอดจนปfญหาความต�องการของ
ประชาชนในท�องถ่ิน มาวิเคราะห)และกําหนดเป�นยุทธศาสตร) และแนวทางการพัฒนา อบต. ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร)การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
2) ยุทธศาสตร)การอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3) ยุทธศาสตร)การพัฒนาสังคม 
4) ยุทธศาสตร)การพัฒนาเศรษฐกิจ 
5) ยุทธศาสตร)การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

 
วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  มี  4  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1.1 การก�อสร�าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน   
วัตถุประสงค� 
 - เพ่ือก$อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน  ให�ได�มาตรฐาน  สามารถอํานวยความ

สะดวกในการคมนาคมของประชาชน 
 
1.2 การพัฒนาด�านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
วัตถุประสงค� 
 - เพ่ือพัฒนาแหล$งน้ําเพ่ือการเกษตร  การพัฒนาแหล$งน้ําเพ่ือการอุปโภค  การพัฒนาแหล$งน้ํา

เพ่ือการบริโภค  เช$น การขุดลอกแหล$งน้ํา  ก$อสร�างทํานบดิน  การก$อสร�างบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําพลังไฟฟlา  
การก$อสร�าง/การบํารุงรักษาคลองส$งน้ํา  การก$อสร�าง/การบํารุงรักษารางริน 

 
1.3 การไฟฟCาสาธารณะ 
วัตถุประสงค� 
 - เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟlาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟlาสาธารณะ  การติดต้ังไฟฟlาสาธารณะให�ได�

มาตรฐานและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล  สร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สินให�แก$ประชาชน 
 
1.4 การผังเมือง 
วัตถุประสงค� 

- เพ่ือพัฒนาระบบการวางผังเมือง  การควบคุมอาคาร 
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2. ยุทธศาสตร�การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  มี  2  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

2.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
วัตถุประสงค� 
 - เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม         

ให�ความสําคัญกับการประชุม  การฝuกอบรม  การสัมมนาให�ความรู�ในด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

 
2.2 การอนุรักษ� การฟcdนฟู การเฝCาระวัง และการปCองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
วัตถุประสงค� 
 - เพ่ืออนุรักษ) ฟstนฟู เฝlาระวัง ปlองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�ความสําคัญ

กับการปลูกป:า  การก$อสร�างพนังกันตลิ่ง  การทําแนวกันไฟป:า  การปลูกต�นไม�  การลดภาวะโลกร�อน 
 
 
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคม มี  5  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส 
วัตถุประสงค� 
 - เพ่ือส$งเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู�สูงอายุ การส$งเสริมให�ผู�ยากไร� ผู�ด�อยโอกาสให�

มีท่ีอยู$อาศัย  สวัสดิการสังคมต$าง ๆ  
 
3.2 การศึกษา 
วัตถุประสงค� 
 - เพ่ือส$งเสริมการศึกษา ให�ความสําคัญกับการจัดการศึกษาหลักสูตรองค)กรปกครอง-           

ส$วนท�องถ่ิน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนถ$ายโอน  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  โรงเรียนขยาย
โอกาส การส$งเสริมให�มีศูนย)การเรียนรู�ชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
3.3 การส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป?ญญาท�องถ่ิน 
วัตถุประสงค� 
 - เพ่ือส$งเสริม สืบทอด  การอนุรักษ)ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปfญญาท�องถ่ิน  เช$น        

งานประเพณีสงกรานต)  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีเข�าพรรษา/ออกพรรษา  และประเพณีท�องถ่ินต$าง ๆ  
 
3.4 การปCองกันรักษาและส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
วัตถุประสงค� 
 - เพ่ือปlองกัน  รักษา และส$งเสริมให�ประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ)แข็งแรง  เช$น  การส$งเสริมการออก

กําลังกาย  การให�ความรู�เรื่องโรคระบาด  โรคจากการบริโภค เช$น โรคเบาหวาน โรคอ�วน โรคความ ดันโลหิตสูง  
โรคไข�หวัดสายพันธุ)ใหม$ การให�ความรู�ในเรื่องการดูแลผู�ป:วยในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ�าน 
(อสม.)   การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ�าน (อสม.) 
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3.5 การส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน 
วัตถุประสงค� 

  - เพ่ือส$งเสริมการมีส$วนร$วมของประชาชน  การส$งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา
ศักยภาพผู�นําชุมชน  ผู�นําท�องถ่ิน  การให�ความรู�เรื่องการปกครองส$วนท�องถ่ิน  การจัดทําระบบข�อมูลข$าวสาร
เพ่ือการพัฒนาชุมชน  การสร�างเครือข$ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน การสร�างความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพ การ
ปlองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  ดินถล$ม  ภัยแล�ง  ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย  ภัยจากไฟป:า  ภัยจากอากาศหนาว  การรักษาความสงบเรียบร�อย   การมีส$วนร$วมของประชาชน 
 
4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจ  มี  3  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

4.1 การส�งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได�ให�แก�ประชาชน 
วัตถุประสงค� 
 -เพ่ือส$งเสริมการประกอบอาชีพให�แก$ประชาชนให�มีรายได�เพียงพอกับรายจ$าย การส$งเสริม

อาชีพแนวคิดเศรษฐกิจสร�างสรรค)ให�เกิดข้ึนแก$คนในชุมชน  การเพ่ิมมูลค$าของผลิตภัณฑ)ชุมชน การมุ$งเน�นให�
เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.2 การส�งเสริมการตลาดและการใช�สินค�าท�องถ่ิน 
วัตถุประสงค� 
 - เพ่ือส$งเสริมการใช�สินค�าท่ีผลิตในท�องถ่ินจังหวัดลําปาง เช$น สินค�าเซรามิก เครื่องจักสาน  

สินค�าเกษตร  สินค�าอุตสาหกรรม  สินค�าหัตถอุตสาหกรรม  การจัดงานส$งเสริมการใช�สินค�าท�องถ่ิน การวิจัย/
การศึกษาสินค�าท�องถ่ิน  การออกแบบผลิตภัณฑ)  การสร�างตราสินค�าท�องถ่ิน (แบรนด)เนม)  การประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ)  การประชาสัมพันธ)สินค�าท�องถ่ิน  การจัดแสดงสินค�าท�องถ่ิน  

 
4.3 การส�งเสริมการท�องเท่ียว 
วัตถุประสงค� 

  - เพ่ือส$งเสริมการท$องเท่ียวท่ีไม$ก$อให�เกิดผลกระทบต$อสภาพแวดล�อมและวิถีชีวิตของ
ประชาชนในท�องถ่ิน  การก$อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข�าสู$แหล$งท$องเท่ียว           
การประชุมสัมมนาผู�มีส$วนได�เสียกับการท$องเท่ียว 
 
5.ยุทธศาสตร�การเมืองและการบริหาร  มี  2  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

5.1 การพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค� 
 -  เพ่ือการพัฒนาบุคลากรภายในองค)กร หน�าท่ีและสิทธิอันพึงมีพึงได�จากองค)กร  ขวัญและ

กําลังใจ และสวัสดิการต$าง ๆ 
 - เ พ่ือยกระดับความรู�ความสามารถของพนักงาน  ให�สามารถปฏิบั ติงานได�อย$างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
 - เพ่ือปรับปรุงระเบียบและเอกสารให�มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ)และเสริมสร�าง

การปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค� 

  - เพ่ือพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน เช$น  โต�ะ  เก�าอ้ี  เครื่องถ$ายเอกสาร  
เครื่องพิมพ)สําเนา  เครื่องคอมพิวเตอร)  กระดาษ  ปากกา  เครื่องปรับอากาศ  การก$อสร�างอาคารสํานักงาน  
การก$อสร�างห�องประชุม  หรืออ่ืน ๆ ท่ีจําเป�นและเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน 
 

************************** 
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บทที่  3 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิน่ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส$วนท�องถ่ิน พ.ศ.
2548 ข�อ 28 ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต$งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต!อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน
เสนอต!อสภาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป+ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต!วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล!าวและต�องป+ดประกาศไว�เป-นระยะเวลาไม!น�อยกว!าสามสิบวันโดยอย!างน�อยป/ละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป/” 

 ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค)การบริหารส$วนตําบลบ�านดง ได�ดําเนินการ
ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา และได�มีการตรวจติดตาม โดย
กําหนดรูปแบบการตรวจติดตามเป�น 2 ลักษณะ คือ  

  1. เชิงปริมาณ   ได�จัดทําสรุปผลโครงการท่ีในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปD ตามยุทธศาสตร)การ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา นํามาคิดร�อยละของโครงการและงบประมาณท่ีนํามาปฏิบัติจริง โดยท่ีผ$านมาเงิน
งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรรจากรัฐบาล คือเงินอุดหนุนท่ัวไปได�รับจัดสรรน�อยลง  อาจทําให�ร�อยละ
ความสําเร็จของแผนได�น�อย  และเงินรายได�ได�รับจัดสรรในช$วงปลายเดือนกันยายน  ทําให�ดําเนินการไม$ทัน 
โครงการท่ีนํามาคิดร�อยละเชิงปริมาณจะนํามาจาก เงินรายได�ของ อบต.เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล  และเงิน
สะสม 

  2. เชิงคุณภาพ  โดยการสํารวจความพึงพอใจตามรายละเอียดโครงการจากแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปD จากประชาชนในเขต อบต. เพ่ือศึกษาถึงปfญหา อุปสรรค ข�อเสนอแนะท่ีมีต$อการให�บริการ
ประชาชน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกข�อความ 

ส�วนราชการ    สํานักปลัด   องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง     
ท่ี  ลป  ๗๔๙๐๑/                      วันท่ี      เมษายน 2561 
เรื่อง    การประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําป/งบประมาณ ๒๕61  
         (ระหว�างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

เรื่องเดิม 

ตามท่ี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง ได�จัดทํา
ร�างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป/งบประมาณ ๒๕61 เสนอต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ินแล�วเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2561 พร�อมท้ังเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ เม่ือวันท่ี  10 เมษายน 2561  เรียบร�อยแล�วนั้น  

 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.      

๒๕59 (ฉบับท่ี 2)  ข�อ 13 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปHดเผยภายในสิบห�าวัน       
นับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องปHดประกาศไว�เปIนระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวัน      
โดยอย�างน�อยป/ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป/ 

 

ข�อเสนอแนะ 
เห็นควรดําเนินการประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป/งบประมาณ     

๒๕61 (รอบเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) หากเห็นควรขอได�โปรดลงนามในประกาศท่ีแนบมา
พร�อมนี้ 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
(นางกนิษฐา  ซ่ือสัจจพงษ�) 

     นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ  
 

 
 
 
 

/ความเห็นของ... 
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ความเห็นของหัวหน�าสํานักปลัด.................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 

 
 
    (นางศิริพร  เครือวงศ�) 
      หัวหน�าสํานักปลัด 

 
 
ความเห็นของปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง.................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 

 
 
    (นางสาวณภัทร  หวันแก�ว) 
                 ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

 
 
ความเห็นของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง.................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 

(นายศุกร�  ไทยธนสุกานต�) 
   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ครั้งท่ี 1 ระหว�างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 
............................................................... 

 
  ด�วย องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง ได�ดําเนินการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 ระหว�างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง ได�รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 เสนอต�อนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
แล�วนั้น 
 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕59 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข�อ 13 (3) องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง จึงประกาศ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําป/งบประมาณ ๒๕61 ให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดย  
ท่ัวกัน 
 
 ประกาศ   ณ   วันท่ี          เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕61 
                                    
 

              (นายศุกร�   ไทยธนสุกานต�)  
              นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ ร�อยละของงบประมาณ
ที่ดําเนินการจริง ที่เบิกจ�าย ที่ได�เบิกจ�ายจริง

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (ตค 60 - มีค 61) (ตค 60 - มีค 61)
1. ยุทธศาสตร.การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 การพัฒนา การก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน 2 3.85                     70,000.00             1 148,000.00         1.28                         
 สะพาน
1.2 การพัฒนาด�านสาธารณูปโภค - - - - - -
1.3 ไฟฟ)าสาธารณะ  -  -  -  -  -  - 
1.4 การผังเมือง  -  -  -  -  -  - 

ยุทธศาสตร.ที่1 2 3.85                     70,000.00             1 148,000.00          1.28                         
2. ยุทธศาสตร.การพัฒนาการอนุรักษ.ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
2.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 1 1.92                     20,000.00              -  -  - 
ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล�อม
2.2 การอนุรักษ< การฟ=>นฟู การเฝ)าระวัง และการป)องกัน 1 1.92                     30,000.00             - - -
 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ยุทธศาสตร.ที่2 2 3.85                     50,000.00             0 -                     -
3. ยุทธศาสตร.การพัฒนาสังคม
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู�พิการ 4 7.69                     7,756,400.00         3 2,562,100.00        5.13                         
และผู�ด�อยโอกาส

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล ประจําป:งบประมาณ 2561

องค.การบริหารส�วนตําบลบ�านดง อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง

ยุทศาสตร. / แนวทางการพัฒนา
จํานวนงบประมาณ

(ทั้งป:)

(ระหว�างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)



บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล ประจําป:งบประมาณ 2561

องค.การบริหารส�วนตําบลบ�านดง อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง
(ระหว�างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)

จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ ร�อยละของงบประมาณ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ที่ดําเนินการจริง ที่เบิกจ�าย ที่ได�เบิกจ�ายจริง

3.2 การพัฒนาการศึกษา 2 3.85                     1,280,000.00         3 1,130,225.88        7.70                         
3.3 การพัฒนาการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี - - - -  -  - 
 และภูมิปDญญาท�องถิ่น
3.4 การพัฒนาการป)องกันรักษา และส�งเสริมสุขภาพ 1 1.92                     250,000.00           1 14,885.20            5.13                         
อนามัยของประชาชน
3.5 การพัฒนาการส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน 3 5.77                     1,100,000.00         1 96,903.00            3.84                         

ยุทธศาสตร.ที่3 10 19.23                    10,386,400.00       8 3,804,114.08        21.80                        
4. ยุทธศาสตร.การพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 การพัฒนาการส�งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได�ให�แก� 1 1.92                     30,000.00             - - -
ประชาชน
4.2 การส�งเสริมการตลาดและการใช�สินค�าท�องถิ่น 1 1.92                     1,500,000.00          -  -  - 
4.3 การส�งเสริมการท�องเที่ยว 1 1.92                     20,000.00              -  - 

ยุทธศาสตร.ที่4 3 5.77                     1,550,000.00         0 -                     -
5. ยุทธศาสตร.การพัฒนาการเมืองการบริหาร
5.1 การพัฒนาบุคลากร 12 23.08                    13,226,000.00       5 4,315,734.85        11.54                        
5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช� และ 23 44.23                    9,717,600.00         17 1,017,583.47        26.92                        
สถานที่ปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร.ที่5 35 67.31                    22,943,600.00       22 5,333,318.32        38.46                        
รวมทั้งสิ้น 52 100.00                  35,000,000.00       31 27,731,475.73      69.23                        

ยุทศาสตร. / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ



บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล ประจําป:งบประมาณ 2561

องค.การบริหารส�วนตําบลบ�านดง อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง
(ระหว�างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)

งบประมาณที่ตั้งไว�ในแผนติดตาม 51,161,600.00    29,219,913.03     29,219,913.03            
โอนตั้งใหม� 4,169,600.00      1,472,000.00      1,472,000.00              

ลบกันได� 46,992,000.00    27,747,913.03     27,747,913.03            

งบเดิม 47,000,000.00    26,981,007.45     27,731,475.73            
47,000,000 - 46,992,000  ได�เท�ากับ 8,000.00           766,905.58         16,437.30                  
คลาดเคลื่อน 8,000  อาจเปIนค�าโอนตั้งใหม�ที่


