
 
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย 
เร่ือง  ประกาศแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 

------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๑๗ และ ๑๘  สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ าป่าหวาย ไดม้มีตใิห้
ความเห็นชอบแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒ ) ในคราวการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลจ าป่าหวาย ในสมยัประชุม สมยัสามญั สมยัที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวนัที่ ๑๗   มถุินายน  
๒๕๕๙ 

  ดงันัน้   องคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ าป่าหวาย      จงึประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 
๒๕๖๐– ๒๕๖๒)  ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ าป่าหวาย 

 

   ประกาศ ณ วนัที ่ ๒๐ มถุินายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

 

                                                         สจัจพจน์บุญเมอืง 

(นายสจัจพจน์บุญเมอืง) 
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ าป่าหวาย 

 
 
 
 
 
 

 



แผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจ าป่าหวาย 
อ าเภอเมอืงพะเยา      จงัหวดัพะเยา 

 
 

 
 



สารบญั 
 
           หน้า 
 
ส่วนท่ี ๑  บทน า 
 ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี       ๑ 
 วตัถุประสงคข์องแผนพฒันาสามปี      ๑ 
  ขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาสามปี     ๑ 
 ประโยชน์ของแผนพฒันาสามปี       ๒ 
  การแกไ้ขเปลีย่นแปลงแผนพฒันา     ๒ 
ส่วนท่ี ๒  สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา      
 สรปุสถานการณ์การพฒันา       ๓ 
 การประเมนิผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ   ๗ 
 การประเมนิผลการพฒันาในเชงิคุณภาพ      ๑๑ 
ส่วนท่ี ๓  การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติั 
 แนวทางการพฒันาหรอืกลยุทธต์ามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา   ๑๕ 
 บญัชโีครงการพฒันา (แบบ ผ ๐๑)      ๑๘ 
 บญัชสีรปุโครงการพฒันา (แบบ ผ ๐๓)      ๑๑๗ 
ส่วนท่ี ๔  การติดตามและประเมินผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฏิบติั    
 กรอบและแนวทางในการตติามและประเมนิผลแผน    ๑๒๕ 
 ระเบยีบ วธิแีละเครือ่งมอืในการตดิตามและประเมนิผล    ๑๒๖ 
ภาคผนวก 
 ก รปูแผนทีต่ามแผนพฒันา       ๑๒๙ 
 ข การประเมนิคุณภาพแผน       ๑๓๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

 
  ดว้ยกระทรวงมหาดไทย ไดย้กเลกิระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าและประสาน
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๖  และก าหนดใหใ้ชร้ะเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย
การจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งมผีลบงัคบัใช้เมอืวนัที่  ๑๘  ตุลาคม  
๒๕๔๘  โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องจดัท าแผนพฒันาขององค์กรเองเป็น  ๒  ประเภท 
คอื 
 (๑)  แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา   เป็นแผนพฒันาระยะยาว 
 (๒)  แผนพฒันาสามปี  เป็นแผนพฒันาแบบหมุนเวยีน ( Rolling  plan )  ที่ต้องมกีารทบทวนและ
จดัท าทุกปี  ซึง่จะน าไปสู่กระบวนการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่อไป 
 
 ๑.๑  ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา โดยมลีกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอยีดแผนงาน โครงการพฒันาที่
จดัท าขึน้ส าหรบัปีงบประมาณแต่ละปี ซึง่มคีวามต่อเนื่องและเป็นแผนกา้วหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี
การทบทวนเพื่อปรบัปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึง่จะน าไปสู่กระบวนการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดงันัน้  
แผนพฒันาสามปีจงึมลีกัษณะอย่างน้อย  ๔  ประการดว้ยกนั  คอื 

(๑) เป็นเอกสารทีแ่สดงความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
(๒) เป็นเอกสารทีแ่สดงแนวทางการพฒันา และวตัถุประสงค ์ของแนวทางการพฒันาทีช่ดัเจน 

และมลีกัษณะเฉพาะเจาะจงทีจ่ะด าเนินการ 
(๓) เป็นเอกสารทีแ่สดงโครงการ / กจิกรรม การพฒันาทีจ่ะด าเนินการเป็นหว้งระยะเวลาสามปี 
(๔) เป็นเอกสารทีจ่ะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันากบังบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
๑.๒  วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

(๑) เป็นการแปลงยุทธศาสตรก์ารพฒันาไปสู่การปฏบิตัิ 
(๒) เป็นเครือ่งมอืในการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี โดยน าโครงการ / กจิกรรม 

 
 

จากแผนพฒันาสามปี ในปีทีจ่ะจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจดัท างบประมาณ เพื่อใหก้ระบวนการ
จดัท างบประมาณเป็นไปดว้ยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน 

ดงันัน้  โครงการทีจ่ะบรรจอุยูใ่นแผนพฒันาสามปี โดยเฉพาะปีแรกจะตอ้งมคีวาม 
พรอ้มอยา่งน้อย  ๒  ประการ  คอื 

(๓) มคีวามแน่นอนของกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ รวมทัง้ควรมกีารประเมนิถงึความเป็นไป 



ไดข้องโครงการ / กจิกรรม และผลประโยชน์สาธารณะทีจ่ะไดร้บัจากโครงการ / กจิกรรม 
(๔) กจิกรรมทีอ่ยูใ่นแผนประจ าปีแรก จะตอ้งมคีวามพรอ้มในเรือ่งรปูแบบ และ 

รายละเอยีดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหส้ามารถก าหนดรายการในแผนพฒันาทีจ่ะน าไปใชจ้ดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไดต่้อไป 

๑.๓  ขัน้ตอนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
แผนพฒันาสามปีเป็นการแปลงยทุธศาสตรก์ารพฒันาไปสู่การปฏบิตั ิ ดงันัน้  การจดัท า 

แผนพฒันาสามปีทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งด าเนินการม ี ๗  ขัน้ตอน คอื 
  ขัน้ตอนท่ี  ๑ การเตรียมการจดัท าแผน 
   ในขัน้ตอนนี้ มกีจิกรรมทีต่อ้งด าเนินการ  คอื 

(๑) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ การจดัท าแผนพฒันาเขา้พบผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพื่อ 
ชีแ้จงวตัถุประสงค ์ ความส าคญั และความจ าเป็นในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

(๒) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ แจง้โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
ขัน้ตอนท่ี  ๒ การคดัเลือกยทุธศาสตรแ์ละแนวทางในการพฒันา 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันา จะสรปุยทุธศาสตรก์าร 
พฒันาและแนวทางการพฒันาจากแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา พรอ้มทัง้ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง ปัญหาและความ
ตอ้งการของทอ้งถิน่ รวมทัง้สรปุยุทธศาสตรก์ารพฒันาของจงัหวดั / อ าเภอ  นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
ตลอดจนกรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

(๒) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ ทบทวน และคดัเลอืกยทุธศาสตรก์ารพฒันา  
แนวทางการพฒันา ซึง่จะต้องสอดคลอ้งกบักรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขต
จงัหวดั ทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นแนวทางการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

(๓) เมือ่ไดแ้นวทางการพฒันาแลว้ ใหพ้จิารณาว่าจะมโีครงการ / กจิกรรม 
อะไรบา้งทีต่อ้งด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแนวทางการพฒันาทีค่ดัเลอืกมาใชเ้ป็น
กรอบในการพฒันา 

(๔) โครงการ / กจิกรรมทีพ่จิารณาอาจมจี านวนมาก ดงันัน้ในขัน้ตอนนี้จะตอ้ง 
ด าเนินการ ดงันี้ 

- พจิารณาความเกีย่วเนื่องกนัระหว่างยุทธศาสตร ์หรอืระหว่างแนว 
ทางการพฒันา 

- ใหพ้จิารณาน าโครงการ / กจิกรรมจากแผนชุมชนทีเ่กนิขดีความสามารถใน 
การด าเนินการของชุมชนมาประกอบการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

- มกีารจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ / กจิกรรมเพื่อทีจ่ะบรรจุ 
ลงในแผนพฒันาสามปีไดอ้ย่างเหมาะสม และเพื่อท าแผนพฒันาสามปีในช่วงถดัไป 

- การก าหนดกจิกรรมจะตอ้งค านึงถงึงบประมาณรายรบั – รายจ่าย  



ทรพัยากรการบรหิารโครงการทีส่ามารถด าเนินการไดเ้อง โครงการทีข่อรบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็น
ตน้ 

ขัน้ตอนท่ี  ๓  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห ์
(๑) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ด าเนินการส ารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มลูที่ 

จ าเป็นต่อการจดัท าแผนพฒันาสามปี วเิคราะหย์ทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันาทีค่ดัเลอืก 
(๒) การวเิคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย การประเมนิผลการพฒันาทีผ่่านมา  

การคดัเลอืกยทุธศาสตรก์ารพฒันา การจดัล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา การตดัสนิใจเลอืกแนว
ทางการพฒันาในหว้งสามปี 

ขัน้ตอนท่ี  ๔  การก าหนดวตัถปุระสงคข์องแนวทางการพฒันา 
(๑) คดัเลอืกวตัถุประสงคข์องยทุธศาสตรก์ารพฒันามาจดัท าเป็น 

วตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา 
(๒) พจิารณาก าหนดโครงการ / กจิกรรมการพฒันา โดยพจิารณาจาก 

- ความจ าเป็นเรง่ด่วน 
- ขดีความสามารถทางทรพัยากรการบรหิารขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่ 
     - ความเชื่อมโยงของกจิกรรมและระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการ 

ขัน้ตอนท่ี  ๕  การจดัท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพฒันา 
 โดยพจิารณาคดัเลอืกโครงการทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา 

ในช่วงสามปีมาจดัท ารายละเอยีดโครงการในดา้นเป้าหมาย ผลผลติ ผลลพัธ ์งบประมาณ ระยะเวลา 
ผูร้บัผดิชอบ และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ โดยเน้นโครงการ / กจิกรรมทีจ่ะตอ้งท าในปีแรกเพื่อใหส้ามารถน าไป
จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีได้ 

ขัน้ตอนท่ี  ๖  การจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ด าเนินการ 

จดัท าร่างแผนพฒันาสามปี โดยมเีคา้โครงประกอบดว้ย  ๖  ส่วน  ดงันี้ 
ส่วนที ่ ๑ บทน า 
ส่วนที ่ ๒ สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
ส่วนที ่ ๓ สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ในปีทีผ่่านมา 
ส่วนที ่ ๔ ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางในการพฒันาในช่วงสามปี 
ส่วนที ่ ๕ บญัชโีครงการพฒันา 
ส่วนที ่ ๖ การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏบิตัแิละการตดิตาม
ประเมนิผล 

    (๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่น ารา่งแผนพฒันา
สามปี เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พจิารณา 



ขัน้ตอนท่ี  ๗  การอนุมติัและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี 
(๑) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เสนอร่างแผนพฒันาสามปีทีผ่่านการ 

พจิารณาใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 
(๒) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ประกาศใชแ้ผนพฒันาทีอ่นุมตัแิลว้ และน าไปปฏบิตั ิ 

รวมทัง้แจง้สภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั อ าเภอ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และประกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนั 

๑.๔  การประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
สบืเนื่องจากระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถิน่  ก าหนดใหม้กีารประสานและบรูณาการการจดัท าแผนพฒันาระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ดว้ยกนัเองในเขตจงัหวดั และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดั และกระทรวงมหาดไทย  และ
แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อท าหน้าทีใ่นการประสานการจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘– ๒๕๖๐) ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดงันี้ 

(๑) คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั 
(๒) คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ 

ขัน้ตอนการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
(๑) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอแผนพฒันาสามปีทีป่ระกาศใชแ้ลว้ เสนอคณะกรรมการ 

ประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ พจิารณากลัน่กรองว่ามคีวามสอดคลอ้งกบักรอบยุทธศาสตรก์าร
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหรอืไม ่และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการประสาน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั พรอ้มทัง้จดัท า “บญัชโีครงการทีเ่กนิศกัยภาพของเทศบาลและองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล” เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั 

(๒) เมือ่คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดัไดร้บัแจง้ผลการ 
พิจารณากลัน่กรอง พร้อมบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต าบล และ
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ให้พิจารณาให้ความเห็นแผนพัฒนาสามปี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ามคีวามสอดคล้องกบักรอบยุทธศาสตร ์ หรอืไม่ และให้องค์การบรหิารส่วน
จงัหวดั น าโครงการจากบญัชโีครงการที่เกนิศกัยภาพของเทศบาลและองค์การบรหิารส่วนต าบล ไปพจิารณา
เพื่อบรรจุไวใ้นแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามอ านาจหน้าที ่(กรณีทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
จดัท าแผนพัฒนาสามปีเสรจ็แล้วให้จดัท าเป็นแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม) และพิจารณาน าโครงการที่เกิน
ศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นแต่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และสอดคลอ้งกบักรอบยุทธศาสตร ์ฯ รวบรวมจดัท าเป็น “ บญัชโีครงการเพื่อขอรบั
การสนบัสนุนจากคณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ(กบจ.)” 

(๓) ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่พจิารณาด าเนินการตามความเหน็ของ  
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจงัหวัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นระดบัจงัหวดั ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจง
เหตุผลให้คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ระดบัจงัหวดั ภายในก าหนดสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบั



แจง้จากคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ระดบัจงัหวดั หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เห็นด้วยกบั
ความเหน็ของคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั ใหด้ าเนินการปรบัปรงุแผนพฒันาสามปี 

๑.๕ ประโยชน์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
ประโยชน์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี คอื องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะมเีครือ่งมอืทีจ่ะ 

ช่วยในการพฒันาอย่างรอบคอบ และแสดงให้เหน็ถงึความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่
อาจมคีวามเชื่อมโยง และส่งผลทัง้ในเชงิสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกนั เพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
น ามาตดัสนิใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรพัยากรการบรหิารของท้องถิน่ ซึ่งประกอบด้วย เงนิ 
คน วสัดุอุปกรณ์ และการบรหิารจดัการ อยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สาธารณะสงูสุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนท่ี ๒ 

สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินในปีท่ีผา่นมา 
 

 วตัถุประสงค ์ เพื่อใหท้ราบถงึผลการพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ าป่าหวายในปีทีผ่่านมา 
ว่าองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ าป่าหวายไดน้ าแผนงานโครงการไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด และบรรลุ
วตัถุประสงคก์ารพฒันาหรอืไม ่โดยมอีงคป์ระกอบ ดงันี้ 
 ๒.๑  สรปุสถานการณ์การพฒันา 

 จากการด าเนินการในปีทีผ่่านมา ไดว้เิคราะหส์ถานการณ์การพฒันา ดงันี้ 
๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จดุแขง็ 

• ต าบลจ าป่าหวายมอีาณาเขตตดิต่อกบัต าบลอื่น ตามระเบยีบการพฒันาในการสามารถพจิารณา
ขอรบังบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ. 

• มบีุคลากร และสมาชกิสภา ทีม่คีวามสามารถในการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• อยูไ่มห่่างไกลจากศูนยร์าชการทีส่ าคญัของจงัหวดัการเดนิทางสญัจรสะดวก 

จดุอ่อน 

• ถนนภายในต าบลบางส่วนผวิจราจรแคบ เป็นหลุมบ่อ 

• การขยายเขตไฟฟ้ายงัไมค่รบคลุม 

• การขยายเขตประปาส่วนภูมภิาคยงัไมค่รอบคลุม ระบบประปาทีม่อียูน่ ้าประปายงัไมไ่ดม้าตรฐาน 

• มพีืน้ทีร่บัผดิชอบมาก งบประมาณทีใ่ชใ้นการพฒันายงัไมเ่พยีงพอ 

• การขยายเขตพืน้ทีถ่นนทีค่บัแคบไมส่ามารถท าไดเ้นื่องจากไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิ 

โอกาส 

• ไดร้บังบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในส่วนของโครงสรา้งพืน้ฐาน 

อปุสรรค 

• ถนนสายหลกัทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยงานภายนอก เมือ่ไดร้บัความเสยีหายไมส่ามารถ
ด าเนินการซ่อมแซมไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี

• ภารกจิถ่ายโอนดา้นการคมนาคมทีไ่ดร้บัการถ่ายโอน ไมไ่ดร้บัการถ่ายโอนดา้นงบประมาณ 

• ผูป้ระกอบการโรงโมห่นิหลายรายใชเ้สน้ทางในพืน้ทีใ่นการขนส่งท าใหถ้นนช ารดุเสยีหายอย่าง
รวดเรว็ 

๒. ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

จดุแขง็ 



• เป็นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีไ่ดร้บัรางวลัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ปลอดโรคดเีด่นระดบัจงัหวดั ประจ าปี 
๒๕๕๘ 

• อาคารสถานทีเ่ป็นอาคารทีไ่ดม้าตรฐาน ปลอดภยั 

• ผูบ้รหิารเหน็ความส าคญัในการดา้นพฒันาศกึษาทัง้ในดา้นพฒันาศกัยภาพบุคลากร และพฒันา
ระบบการใหบ้รกิารทางดา้นการศกึษา 

• มกีารบรหิารจดัการดา้นการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาการของเดก็ครบทุกดา้น 

จดุอ่อน 

• งบประมาณในการพฒันาดา้นการศกึษายงัไมเ่พยีงพอ 

• ระบบสารสนเทศไม่ทนัสมยัเพยีงพอ 

• ขาดการมสี่วนรว่มของผูป้กครอง 
โอกาส 

• กรมส่งเสรมิและ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณและการจดักจิกรรม 

• ไดร้บัความรว่มมอืจากหน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงานภายในอกในการส่งเสรมิกจิกรรมการดา้น
การเรยีนรู ้

อปุสรรค 

• การบรหิารจดัการดา้นงบประมาณและการเงนิยงัไมส่ามารถจดัท าดว้ยตนเอง 

• ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชพีเกษตรกรม จงึท าใหโ้อกาสทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมท าไดย้าก 

• หน่วยงานตรวจสอบมหีลายหน่วยงานมมีาตรฐานการตรวจสอบทีแ่ตกต่างกนั ท าใหซ้บัซอ้นในการ
ถอืปฏบิตั ิ

๓. ด้านการพฒันาคณุภาพชีวิต 

จดุแขง็ 

• พืน้ทีอุ่ดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร 

• เป็นแหล่งปลกูหอมแดงแหล่งใหญ่ของจงัหวดั 

• มกีองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล และกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบล 

• ประชาชากรส่วนใหญ่มงีานท า 

จดุอ่อน 

• ผลผลติทางการเกษตรมรีาคาถูก 

• แหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคไมเ่พยีงพอ ขาดแคลนน ้าในฤดแูลง้ 

• การรวมกลุ่มของเกษตรกรไมเ่ขม้แขง็ ขาดความสามคัค ี

• ประชาชนและเยาวชนไมต่ระหนกัถงึปัญหาดา้นสุขภาพ 

• มกีารใชส้ารเคมใีนการเกษตรเป็นจ านวนมาก 

โอกาส 



• รฐับาลใหก้ารช่วยเหลอืดา้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูต้ดิเชือ้เอดส์ 
• รฐับาลใหก้ารส่งเสรมิสวสัดกิารดา้นสุขภาพ 

• ผลผลติทางการเกษตรมชีื่อเสยีง และเป็นแหล่งผลติแหล่งใหญ่ของจงัหวดั 

• หน่วยงานภาครฐัส่งเสรมิการปลกูพชืทางการเกษตรแบบไรส้ารเคม ี

อปุสรรค 

• สภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนัตกต ่า ราคาผลผลติไมแ่น่นอน 

• ตน้ทุนทางการเกษตรสงู 
๔. ด้านส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

จดุแขง็ 

• ในทอ้งถิน่มวีฒันธรรมและประเพณอีนัดงีามและมเีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง 
• มโีบราณสถานเก่าแก่อยูใ่นพืน้ที่ 
• ประชาชนในทอ้งถิน่ตระหนักถงึวฒันธรรม ประเพณอีนัดงีาม 

• ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัในการอนุรกัษ์วฒันธรรม ประเพณอีนัดงีาม 

จดุอ่อน 

• เยาวชนใหค้วามสนใจในวตัถุนิยมมากเกนิไป 

• เยาวชนขาดความสนใจในประเพณวีฒันธรรม 

โอกาส 

• ในต าบลยงัคงมปีราชญท์ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นศลิปวฒันธรรม และภมูปัิญญาทอ้งถิน่
สามารถถ่ายทอดใหล้กูหลานได้ 

• ประเพณีทอ้งถิน่ทีด่งีามเหมาะแก่การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

อปุสรรค 

• วฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาครอบง าเยาวชนมากยิง่ขึน้ 

• เทคโนโลยกีารสื่อสารและสารสนเทศในปัจจบุนั ท าใหเ้ยาวชนหมกมุ่นไมใ่หค้วามสนใจใน
ศลิปวฒันธรรม ประเพณแีละภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

๕. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

จดุแขง็ 

• มทีรพัยากรธรรมชาตทิีห่ลากหลายและค่อนขา้งสมบรูณ์ 

จดุอ่อน 

• ประชาชนไมใ่หค้วามส าคญักบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

โอกาส 

• ประชาชนมสี่วนรว่มในการบรหิารจดังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

อปุสรรค 



• สภาพแวดลอ้มโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรม 
๖. ดา้นพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

จดุแขง็ 

• มทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่ามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

จดุอ่อน 

• ขาดการประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทีย่ว 

• แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตยิงัมไิดร้บัการพฒันาอยา่งเป็นระบบ 

• งบประมาณในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วมไีมเ่พยีงพอ 

โอกาส 

• ขอรบัการสนับสนุนดา้นงบประมาณจากการท่องเทีย่วและกฬีาแห่งประเทศไทย 

• องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มนีโยบายในการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

อปุสรรค 

• ปัญหาทางดา้นเศรษฐกจิในปัจจบุนัท าใหก้ารท่องเทีย่วซบเซา 

๗. ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

๘. ดา้นการเมอืงและการบรหิารการพฒันาทีด่ ี
 
 
การประเมนิผลการพฒันาทอ้งถิน่ การด าเนินงานโครงการตามแผนพฒันาต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีผ่่านมา 

สามารถประเมนิผลไดด้งันี้ 
๑.  การประเมินผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน / โครงการ และงบประมาณในแผนพฒันาประจ าปี 
กบัจ านวนแผนงาน / โครงการ และงบประมาณท่ีด าเนินการจริง 

สาขา/แผนงาน จ านวน
โครงการใน
แผนพฒันา
ประจ าปี 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

จรงิ 

รอ้ยละ จ านวน
งบประมาณ

ใน
แผนพฒันา
ประจ าปี 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการจรงิ 

รอ้ยละ 

๑.  ยทุธศาสตรด์า้น
เศรษฐกจิ 

๑๖ 
 

๑๔ ๘๗.๕๐ ๔,๔๙๖,๒๐๐ ๔,๓๐๔,๒๑๘.๙๐ ๙๕.๗๓ 

๒.  ยทุธศาสตรด์า้นการ
พฒันาสงัคมการศกึษา
และวฒันธรรม 
 

๖๖ ๕๙ ๘๙.๓๙ ๘,๑๗๔,๓๕๐ ๔,๐๓๖,๔๘๖.๒๐ ๔๙.๓๘ 



๓.  ยทุธศาสตรด์า้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
 

๗ ๕ ๗๑.๔๒ ๑๒๓,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๒.๗๖ 

๔.  ยทุธศาสตรด์า้น
ความมัน่คงและความ
สงบเรยีบรอ้ย 

๑๒ ๑๑ ๙๑.๖๗ ๑,๕๐๖,๐๐๐ ๗๗๙,๗๐๒.๘๓ ๕๑.๗๗ 

๕.  ยทุธศาสตรก์าร
ส่งเสรมิการบรหิาร
จดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 

๘ ๖ ๗๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๑๑๘,๙๗๓ ๓๗.๑๘ 

 
 
 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ 
ตารางเปรยีบเทยีบจ านวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณทีด่ าเนินงานจรงิ 

ในแผนพฒันาประจ าปีทีผ่่านมาจ าแนกตามสาขาการพฒันา 
สาขา / แผนงาน จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการจรงิ 

รอ้ยละ 
ของโครงการ
ทัง้หมด 

จ านวนงบประมาณ
ทีด่ าเนินการจรงิ 

รอ้ยละของ 
งบประมาณ
ทัง้หมด 

๑.  ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 
๒.  ยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นสงัคม
การศกึษาและวฒันธรรม 
๓.  ยทุธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
๔.  ยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คงและสงบ
เรยีบรอ้ย 
๕.  ยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิการบรหิาร
จดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

๑๔ 
๕๙ 

 
๕ 
 

๑๑ 
 
๖ 

๑๒.๘๔ 
๕๔.๑๓ 

 
๔.๕๙ 

 
๑๐.๐๙ 

 
๕.๕๐ 

๔,๓๐๔,๒๑๘.๙๐ 
๔,๐๓๖,๔๘๖.๒๐ 

 
๒๘,๐๐๐ 

 
๗๗๙,๗๐๒.๘๓ 

 
๑๑๘,๙๗๓ 

๔๖.๔๕ 
๔๓.๕๖ 

 
๐.๓๐ 

 
๘.๔๑ 

 
๑.๒๘ 

รวม ๙๕ ๑๐๐ ๙,๒๖๗,๓๘๐.๙๓ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  ๓ 
การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติั 

๓.๑ วิสยัทศัน์การพฒันาท้องถ่ิน 
“ ชุมชนน่าอยู ่เด่นการท่องเทีย่วและกฬีา น้อมน าพาเศรษฐกจิพอเพยีง ” 

๓.๒  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
๑. ยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบเศรษฐกจิ 
๒.ยทุธศาสตรพ์ฒันาสงัคม การศกึษา และวฒันธรรม 
๓.ยทุธศาสตรบ์รหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
๔.ยทุธศาสตรร์กัษาความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย 
๕.ยทุธศาสตรส์่งเสรมิการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

๔.๓ แผนการพฒันาท้องถ่ิน 
๑. ยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบเศรษฐกจิ 
    ๑.๑  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงและสนบัสนุนดา้น 

  เศรษฐกจิการท่องเทีย่วและการลงทุน 
     ๑.๒  การพฒันาแหล่งน ้าและการบรหิารจดัการน ้าเพื่อประชาชน 
     ๑.๓  พฒันาสนบัสนุนและบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว กจิกรรมการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
     ๑.๔  การพฒันาองคค์วามรู ้ระบบการผลติแบบครบวงจร เพื่อเพิม่มลูค่าสนิคา้ทางการเกษตรและ

เพิม่ศกัยภาพการประกอบอาชพีรวมทัง้ดา้นการตลาดอยา่งมคีุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล 
๒.  ยทุธศาสตรพ์ฒันาสงัคม การศกึษา และวฒันธรรม 

      ๒.๑  การพฒันาศกัยภาพทุนทางสงัคม เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ และปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

      ๒.๒  อนุรกัษ์ ส่งเสรมิศลิปะ วฒันธรรม ประเพณ ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
                ๒.๓  ส่งเสรมิและสรา้งองคค์วามรู ้องคก์รชุมชนหรอืภาคประชาชนใหม้คีวามเขม้แขง็เพื่อการ
พฒันาทอ้งถิน่ 
                ๒.๔  การส่งเสรมิการจดัการศกึษาทุกระดบั เพื่อพฒันาคนในชุมชนและทอ้งถิน่ 
                ๒.๕  การส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 
                ๒.๖  ส่งเสรมิและสนบัสนุนระบบการจดัสวสัดกิารประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสรา้งหลกัประกนั
ความมัน่คง 

๓.  ยทุธศาสตรบ์รหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
         ๓.๑  อนุรกัษ์และบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมและสิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื 

       ๓.๒  พฒันาศกัยภาพชุมชน เพื่อการจดัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และการจดัการดา้นมลภาวะ 

๔.  ยทุธศาสตรร์กัษาความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย 
     ๔.๑ ปกป้อง และเทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ์ 



     ๔.๒ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
     ๔.๓ พฒันาศกัยภาพดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
     ๔.๔ เตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัปัญหาภยัธรรมชาต ิ
     ๔.๕ เสรมิสรา้งความปรองดองและสมานฉันทข์องคนในชาต ิ
๕.  ยทุธศาสตรส์่งเสรมิการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 
     ๕.๑  บรหิารจดัการองคก์ร ตามหลกัธรรมภบิาล 
     ๕.๒  ส่งเสรมิสนบัสนุนการสรา้งเวทเีรยีนรูภ้าคประชาสงัคม 
     ๕.๓  พฒันาสมรรถนะขององคก์ร และบุคลากรเพื่อการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

๔.๔  นโยบายการพฒันาจงัหวดั 
การจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลนัน้ ไดม้กีาร 

ด าเนินการจดัท าใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรต์ามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) , แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) , แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน ๒ (เชยีงราย-พะเยา-แพร-่น่าน พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ , แผนพฒันาจงัหวดัพะเยา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
และตามกรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัพะเยา(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
โดยมเีนื้อหาสาระของแผนพอสรปุได ้ดงันี้ 

๑) ยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบเศรษฐกจิ 
๒) ยทุธศาสตรพ์ฒันาสงัคม การศกึษา และวฒันธรรม 
๓) ยทุธศาสตรบ์รหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
๔) ยทุธศาสตรร์กัษาความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย 
๕) ยทุธศาสตรส์่งเสรมิความปรองดองและสมานฉันทข์องคนในชาต ิ

๔.๕  นโยบายการพฒันาของผูบ้ริหารท้องถ่ิน 
การจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ าป่าหวาย มุง่เน้น 

แกไ้ขปัญหา และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยค านึงถงึศกัยภาพและขอ้จ ากดัขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล ในการด าเนินการตามแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุดในการ
แกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนในพืน้ที่ 
   ๑.  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
        ๑.๑  ด าเนินการก่อสรา้งเสน้ทางคมนาคมใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชน 
        ๑.๒  ด าเนินการปรบัปรุงและซ่อมแซมระบบโครงสรา้งพืน้ฐานใหไ้ดม้าตรฐาน 
        ๑.๓  ปรบัปรงุและด าเนินการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะใหค้รอบคลุม
และทัว่ถงึ 
        ๑.๔  ด าเนินการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงัในช่วงฤดฝูน 
   ๒.  การพฒันาเศรษฐกจิ 
        ๒.๑  ส่งเสรมิอาชพีและรายไดใหก้บัประชาชนในพืน้ที่ 



        ๒.๒  พฒันาแหล่งท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ เพื่อเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ประชาชน อนัจะเป็น
การสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่ทอ้งถิน่และจงัหวดั 
   ๓.  การพฒันาสงัคม 
        ๓.๑  ส่งเสรมิความรู ้สนบัสนุนการพฒันาสุขภาพอนามยั สตปัิญญา และ
พฒันาการทางจติใจของเดก็ เยาวชน และประชาชนในพืน้ที่ 
        ๓.๒  ปรบัปรุงการอนามยัชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 
   ๔.  การพฒันาการเมอืงการบรหิาร 
        ๔.๑  ปรบัปรงุประสทิธภิาพการบรหิารงานทอ้งถิน่ใหม้คีวามคล่องตวั สามารถ
รองรบัการขยายตวัของชุมชนและความเจรญิเตบิโตของทอ้งถิน่ 
         ๔.๒  สรา้งทอ้งถิน่ใหม้ฐีานะการคลงัทีม่ ัน่คง สามารถจดัเกบ็ภาษรีายไดไ้ดม้ากขึน้ 
และมรีายไดจ้ากทรพัยากรของทอ้งถิน่ 
        ๔.๓  พฒันาความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ทศันคต ิและพฤตกิรรมในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานส่วนต าบล 
        ๔.๔  พฒันาประชาธปิไตยในทอ้งถิน่ ดว้ยการระดมความรว่มมอืจากประชาชน 
ในการด าเนินการดา้นสาธารณะต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชนมคีวามตื่นตวัทางการเมอืง 
        ๔.๕  จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธผ์ลงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลใหป้ระชาชน
ทราบ 
   ๕.  การพฒันาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
        ๕.๑  กระตุน้ใหป้ระชาชนมจีติส านึกและความตื่นตวัในการรว่มกนัอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
        ๕.๒  ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่่าวสารดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัประชาชนทราบ 
        ๕.๓  ส่งเสรมิการบรหิาร และการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลใหม้ี
ประสทิธภิาพ 



 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

บญัชีโครงการพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั๑.พฒันาระบบเศรษฐกิจ 

๑. ยุทธศาสตร ์พฒันาระบบเศรษฐกิจ 

    ๑.๑ แนวทางการพฒันาการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วและการลงทุน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ีค่าดว่า 

จะไดร้บั 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

๒๕๖๐
(บาท) 

๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
(จากแผนชมุชน หมู่ที ่๑-
๑๓) 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ถีนน
ส าหรบัใชใ้นการคมนาคม
และขนสง่ผลผลติทางการ
เกษตรไดอ้ย่างสะดวก
รวดเรว็ ปลอดภยัและมี
มาตรฐาน 

    - ถนน คสล. 
จ านวน     สาย 

- ประชาชนได้
สญัจรอย่างสะดวก 
อุบตัเิหตุจากการใช้
ถนนลดลง 

- ประชาชนไดร้บั
ความสะดวกใน
การสญัจรและ
ขนสง่ผลผลติ
ทางการเกษตร  

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสรา้งรางระบาย
น ้า / ฝาปิดรางระบายน ้า 

(จากแผนชมุชน หมู่ ๑-๑๓) 

        

 
 
 

แบบ ผ ๐๑ 



ส่วนท่ี ๔ 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฎิบติั 

 
  การน าแผนพฒันาไปสู่การปฏบิตั ิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา เป็นขัน้ตอนที่ส าคญั
ทีต่้องด าเนินการต่อเนื่องจากขัน้ตอนการอนุมตัแิผน กล่าวคอื เมื่อผูบ้รหิารไดอ้นุมตัแิละประกาศใชแ้ผนพฒันา 
รวมถงึได้น างบประมาณด าเนินการแล้ว ต้องมกีารน าแผนพฒันานัน้ลงไปสู่การปฎบิตัเิพื่อให้เป็นไปตามแนว
ทางการพฒันา และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแต่ละยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาทีไ่ดก้ าหนดไว้ 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รวมทัง้จดัหาแหล่งงบประมาณอื่นเพื่อใหม้กีารปฏบิตัติามแผนงานโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันา
สามปี 
 ๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน 
  การตดิตาม(Monitoring) และการประเมนิผล (Evaluation) เป็นภารกจิหลกัในการควบคุมงาน
ทีผู่บ้รหิารทุกระดบัชัน้จะต้องปฎบิตัใินปรมิาณทีม่ากน้อยและวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั ในระบบการบรหิารนัน้ การ
ควบคุม คือ การตรวจสอบการท างานและก ากับการปฏิบัติ ( Checking and Directing actions) โดยการ
ตดิตามตรวจสอบและเกบ็รวบรวมขอ้มลูผลการปฏบิตังิานทีไ่ดป้ฏบิตัจิรงิ แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย 
หรือกับมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ แล้วด าเนินวิธีการที่เหมาะสมหรือวิธีการในการแก้ไขปรบัปรุงให้ดีมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ต่อไป 
 องคก์รทีร่บัผดิชอบในการตดิตามและประเมนิผลแผน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวายได้มีค าสัง่องค์การบริหารส่วนต าบลในการแต่งตัง้
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๒๘ โดยคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ มอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

(๑) ในการก าหนดแนวทางวธิกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  
(๒) ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผน  
(๓) รายงานเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิาร 

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บรหิารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ ภายในเดอืนธนัวาคม ของ
ทุกปี ทัง้นี้ใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวนั 

(๔) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยในการปฏบิตังิานตามทีเ่หน็สมควร 
๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  องคก์รรบัผดิชอบในการตดิตามและประเมนิผล ซึง่ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจดัท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดให้มคีณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ ฯ อาจแต่งตัง้คณะท างานขึ้นช่วยในการติดตาม และการ



ประเมนิผลไดต้ามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไวใ้นเอกสารแผนพฒันา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่
ชดัเจนและต่อเนื่อง 

  การก าหนดวธิกีารตดิตามและประเมนิผล เป็นการแสดงถงึวธิกีารตดิตามและ 
ประเมนิผลโครงการ โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการตดิตามและประเมนิผลเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนิน
กจิกรรมตามโครงการ อยูภ่ายใต้ระยะเวลา และงบประมาณทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ และผลของการด าเนินโครงการ
บรรลุวตัถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรอืไม่ ทัง้นี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกจิกรรมตาม
โครงการ ในขณะทีก่ารประเมนิผลเป็นการตรวจสอบทีเ่กดิขึน้จรงิ เมือ่ด าเนินโครงการแลว้เสรจ็เปรยีบเทยีบกบั
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

  การก าหนดหว้งเวลาในการตดิตามและประเมนิผล คณะกรรมการตดิตามและ 
ประเมินผลก าหนดในห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการ ทัง้นี้ควรก าหนดหว้งเวลาในการตดิตามและประเมนิผลอย่างน้อยโครงการละ ๑ ครัง้ และประเมนิผล
โครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ แลว้รายงานผลเสนอความเหน็ ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาต่อสภาท้องถิน่ ผู้บรหิาร คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ และประกาศผลการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนั 
 


