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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเปูาหมายที่วาง  

 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายไดร้ับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น     

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   
  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนา  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประ
มารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ

๑.  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 
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โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

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

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ (๒๕๖๑)   
ขัน้ตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓  

    

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



~ ๔ ~ 
 

 

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61   

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              (จากระบบ e-plan)   

๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ อบต.ใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบ  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สบปราบในภาพรวม 
 
 
 

๑)  ท าให้ทราบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

๔.  เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล 
 
 

๕.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่     

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     
 

 
********************************** 
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ส่วนที่ ๒ 
การติดตามและประเมนิผล 

 
๑.ผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

............................. 
  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สบปราบได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปผลฯ  ได้ดังต่อไปนี้ 

  ด้านรายรับ – รายจ่าย       
1.อบต.สบปราบ มีรายรับรวมทั้งสิ้น 31,806,358.71 บาท (สามสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกพันสาม- 

ร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  แยกเป็น.- 
    รายได้จัดเก็บเอง        585,819.41 บาท 
               รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร    14,431,126.34 บาท 
               เงินอุดหนุนทั่วไป          16,789,412.96 บาท 
   2.อบต.สบปราบ มีรายจ่าย (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  30,398,220.89 บาท  (สามสิบล้าน
สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์) 
                      สรุป อบต.สบปราบมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย  1,408,137.82 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดพันหนึ่ง-
ร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) 
                      3.อบต.สบปราบ ได้รับการอนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสมทั้งสิ้น 4,164,000.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)    
                      4.อบต.สบปราบ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมทั้งสิ้น  5,034,177 บาท (ห้าล้านสามหมื่นสี่พัน
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)  

  ด้านการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

  ผลเชิงปริมาณ อบต.สบปราบ ได้จัดท าแผนพัฒนา  ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โดยได้บรรจุโครงการไว้ในแผนห้าปีไว้ในปี ๒๕๖๓  จ านวน 153 โครงการ  และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562 จ านวน 12 โครงการ รวมโครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ.
2561-2565) ปี พ.ศ.2563 ทั้งสิ้น  165  โครงการ  
                   1.น ามาตั้งงบประมาณจ านวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.29 และโครงการตามข้อบัญญัติที่ได้
ด าเนินการจริง ณ 30 กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.77 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 33 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.57  

  2.ได้รับอนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 17 โครงการ 
  3.ได้รับเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน   5  โครงการ 

           รวมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี พ.ศ.2563 ได้รับงบประมาณในการ
ด าเนินการทั้งสิ้น  76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.06 

 

 



~ ๘ ~ 
 

 

  ผลเชิงคุณภาพ   (ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.สบปราบ)  สรุปจากการใช้
แบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของประชาชนในเขต อบต.สบปราบซึ่งได้กลับคืนมา จ านวน 1๘๑  ชุด ดังนี้ 

 เพศ  

  ชาย จ านวน     ๗๘ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.0๙ 
  หญิง จ านวน   ๑0๓ คน        คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๙๑ 

        การศึกษา 

  ประถมศึกษา   จ านวน  ๑๑๑ คน        คิดเป็นร้อยละ   ๖๑.๓๓ 
  มัธยมศึกษา  จ านวน  ๕๕   คน คิดเป็นร้อยละ  ๓0.๓๙ 
  อนุปริญญา  จ านวน   ๕    คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๗๖ 
  ปริญญาตรี  จ านวน   ๗    คน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๘๗ 
  สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน   ๒    คน คิดเป็นร้อยละ  ๑.๑0 
  อ่ืนๆ   จ านวน   1    คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.5๕ 

 อาชีพ 

  รับราชการ  จ านวน  ๒   คน คิดเป็นร้อยละ    ๑.๑0 
  เอกชน   จ านวน  ๓   คน คิดเป็นร้อยละ    ๑.๖๖ 
  ค้าขาย   จ านวน  1๔ คน คิดเป็นร้อยละ    ๗.๗๓ 
  รับจ้าง   จ านวน  ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ    ๓๒.05 
  นักเรียน/นักศึกษา จ านวน  ๘   คน คิดเป็นร้อยละ    ๔.๔๒ 
  เกษตร   จ านวน  ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ    ๕๓.0๔ 
  อ่ืนๆ   จ านวน   0  คน คิดเป็นร้อยละ    0 
 
 อาย ุ
  ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน   ๖   คน   คิดเป็นร้อยละ    ๓.๓๑ 
  20-30 ปี  จ านวน  ๒๒  คน  คิดเป็นร้อยละ    ๑๒.๑๕ 
                   30-40  ปี  จ านวน  ๒0  คน  คิดเป็นร้อยละ    11.05  

41-5๐ ปี  จ านวน  ๓๑  คน   คิดเป็นร้อยละ    17.13 
51-60 ปี  จ านวน  5๗  คน  คิดเป็นร้อยละ    31.50 

  ๖๑ ปีขึ้นไป  จ านวน  ๔๕  คน   คิดเป็นร้อยละ    24.86 
 
สรุปความพึงพอใจของประชาชนในเขต อบต.สบปราบ แยกตามยุทธศาสตร์ 
  ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  มากที่สุด  จ านวน    47  คน คิดเป็นร้อยละ  25.97   
  มาก    จ านวน    97   คน คิดเป็นร้อยละ  53.59 
  ปานกลาง   จ านวน    29  คน คิดเป็นร้อยละ  16.02 
  น้อย   จ านวน    4  คน คิดเป็นร้อยละ  2.21 
 
 



~ ๙ ~ 
 

 

  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  
  มากที่สุด  จ านวน    26    คน คิดเป็นร้อยละ  14.36  
  มาก   จ านวน    77 คน คิดเป็นร้อยละ  42.54 
  ปานกลาง  จ านวน    69 คน คิดเป็นร้อยละ  38.12 
  น้อย   จ านวน     6    คน คิดเป็นร้อยละ  3.31 
  ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
   มากที่สุด  จ านวน   53  คน คิดเป็นร้อยละ  29.28 
  มาก   จ านวน   84  คน คิดเป็นร้อยละ  46.41 
  ปานกลาง  จ านวน   41   คน คิดเป็นร้อยละ  22.65   
  น้อย   จ านวน    1    คน คิดเป็นร้อยละ  0.55  
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ   
  มากที่สุด  จ านวน   23  คน คิดเป็นร้อยละ  12.17 
  มาก   จ านวน   59  คน คิดเป็นร้อยละ  32.60 
  ปานกลาง  จ านวน   82   คน คิดเป็นร้อยละ  45.30  
  น้อย   จ านวน   17    คน คิดเป็นร้อยละ  9.39     

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร  
  มากที่สุด  จ านวน   19  คน คิดเป็นร้อยละ  10.50 
  มาก   จ านวน   61  คน คิดเป็นร้อยละ  33.70 
  ปานกลาง  จ านวน   68   คน คิดเป็นร้อยละ  37.57 
  น้อย   จ านวน   22     คน คิดเป็นร้อยละ  12.15  

ข้อเสนอแนะผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สบปราบ 

จากการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  คณะกรรมการ
ได้ด าเนินการติดตาม  ๒  แนวทาง  คือ  ติดตามในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  (ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ อบต.)  ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
  เชิงปริมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  โดยไดบ้รรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม 1/2562 จ านวน 165  โครงการ  ได้รับงบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น  
76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.06 

  เชิงคุณภาพ   
          ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบต่อยุทธศาสตร์ ๑-5 

  จากการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆ  นั้นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก รองลงมาได้แก่พอใจปานกลาง และ
พอใจมากที่สุด ตามล าดับ  แต่เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ การด าเนินงานต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่ วนต าบลสบปราบผ่ านช่องทางการสื่ อสารต่ าง  ๆ ของหน่วยงาน เช่น ทางเว็บไซต์ 
www.sopparp.go.th , Facebook เพจ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง เพ่ือให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  และควรน าเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะผู้บริห ารองค์การ

http://www.sopparp.go.th/


~ ๑๐ ~ 
 

 

บริหารส่วนต าบลสบปราบ เพ่ือจักได้รายงานผลการติดตามประเมินผลต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบต่อไป 
 
2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในส่วนของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (๕) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลา
ดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถ
ประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจประชุมรับทราบผลภายหลังเดือน
ธันวาคมก็ได้   
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

               ความเป็นมา 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืนโดยน านโยบายรัฐบาล 11 ข้อประเด็นปฏิรูป
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 กิจกรรมมาใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ต่อไป 

          พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งมี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการท าหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีที่ต้องเชื่อมโยงกับกรอบ
การปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกในทุก

ระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมืนคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์               
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลัง เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน                
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4)  ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5)  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 
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2) ความม่ังคั่ง 
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ

รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) ความยั่งยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

  3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ  ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค  และเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 
(1.1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(1.2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(1.3) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(1.4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(1.5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
(1.6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศและกองทัพ 

           (1.7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน
และน้ า 

 (1.8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีกรอบแนวทางที่ส าคัญดังนี ้

(2.1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น  
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า  เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
การค้าและได้ประโยชน์จาก   ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

(2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐาน  การผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน  และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     และ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนา
อุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในอนาคต เป็นต้น  และภาคบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

(2.3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทยพัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน  เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทย
ให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(2.4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  พัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ  และพัฒนา 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการ  ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 

(2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(2.6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุ
ภูมิภาคและนานาประเทศ  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ส่งเสริมความร่วมมือกั บภูมิภาค
และนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  อาหารสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติส่งเสริม
บทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่ม
อ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ  เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ
และสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีกรอบแนวทางที่ส าคัญดังนี้ 
(3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยพัฒนา

เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3.3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(3.4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีกรอบแนวทางท่ีส าคัญ
ดังนี้ 

(4.1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(4.3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4.4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(4.5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกรอบแนวทางที่ส าคัญ
ดังนี้ 

(5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(5.2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(5.3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(5.4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5.5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(5.6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีกรอบแนวทางที่ส าคัญดังนี ้
(6.1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
(6.2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(6.3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(6.4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(6.5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
(6.6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6.7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มี
หน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

   หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึด
หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
บนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  พ.ศ.2560–2564   ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี  6  ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก  4  ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วง
วัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน 
ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤต
ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้นรวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ
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ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียน
และวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับ
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วน
ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมี
ส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษา
ให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้
สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้า
ช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้ง
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น 
การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิม
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้นแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้าง
รายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (2) การกระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการ
ให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก13ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิ
ในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่
ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์การเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่
ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่า
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่
เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า
การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพภาคส่งออกมีการพัฒนาจน
สามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุน
ภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่
ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้
เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มี
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
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โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการ
สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบเพือ่ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีวิตของคนไทย 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้าง
ความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยแนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก้ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน กระแสโลกา
ภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ
ไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทาง
เศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดังนั้น การพัฒนาใน ระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีโอกาสในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศใน
การปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษา
ความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (3) การ
ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือ
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คงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้
เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ             
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ              
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวย
ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยการพัฒนาระยะต่อไปจึง
ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดแนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความต้องการ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง (5) ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และ
การบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้
มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานใน
ภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้าน
พลังงานเพื่อเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งอาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง
และขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (2) การ
สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
พัฒนาการบริหารจัดการในสาขา ขนส่ง (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า (4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน 
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้
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ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิม
ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง 
และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขาSTEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้
ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาค
และจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็น
โอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมี
ศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาค
กลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วยดังนั้น  การพัฒนาจึง
มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนแนว
ทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนา
ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่
เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
(2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและ (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความ
ร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการ
ด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิด
กว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนใน
ต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค
ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมี การใช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ 
การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง
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เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน
กับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม
ขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS , ACMECS , IMT-GT , 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค(4) ส่ งเสริมการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาท
ที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (10) 
ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

1.3 แผนพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ  สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง
ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้ าอย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่าง ยั่งยืน  

1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) 

      วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
  “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  การค้า การลงทุน  สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถ่ินที่” 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศที่ 

สวยงาม มีเสน่ห์ 
             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว 

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

 

1.5 แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 

      วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง (Vision) 

      “ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 

       นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร และเป็นนครแห่งความสุขด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้ า การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีโดยยึดแนวทางการ
พัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปูาหมายระยะแรกของการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาภายใต้
แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค”์ 
        พันธกิจ 
 1. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้
สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้
มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 

3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

5. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทากงายภาพบุคลากรและการบริหาร
จัดการในการพัฒนาพื้นท่ีของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ถิ่นก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัดส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝูาระวังและปูองกันภัยในชุมชน 

8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในส่วนสังคมมีการด าเนินงานกานบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใสและ
เป็นธรรมภายใต้เหลักธรรมมาภิบาล 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและการเกษตร 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการเสริมสร้าง
อาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกเชื่อม
ประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและคุณภาพที่ดี
ของสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 



~ ๒๑ ~ 
 

 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดล าปาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบวงจรบน 
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรการท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์ พัฒนา พ้ืนฟูแหล่งน้ าท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้รองรับ

การท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
5. การพัฒนาและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตร

อินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 

กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า การ

ปฏิรูปที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. พัฒนาเกษตร สถานบันเกษตร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง

ทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาท่ีเหมาะสม สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีความโดดเด่นได้มาตรฐาน 
3.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตร

อินทรีย์ ปละเกษตรอุตสาหกรรม โดยน าวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับมาใช้ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปร
รูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

4. ส่งเสริมการตลาดและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 
1. อัตราเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์ และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้

รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
3. จ านวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน บนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยง โลจิสติกส์ของภาคเหนื อ ที่
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 



~ ๒๒ ~ 
 

 

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ เพ่ือปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนากระบวนการ

ผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 

มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนจามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่ และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ส าคัญ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 

2. ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นค าขอที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มผช.) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ต่อปี 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถเข้าถึงบริการขั้น
พ้ืนฐานของภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ด ี

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
2. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถานบันครอบครัว สถานบันทางสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ให้

สามารถด ารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บูรณาการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝูาตรวจ 
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการบริหาร

จัดการสาธารณภัย 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด  
1.ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นฐาน ร้อยละ 60 
2. ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งร้อยละ 70 
3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 20 (ลดลงจากปี 2562) 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ต่อปี 

          5. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ลดลง 5,000 ตัน ต่อปี 

 

 



~ ๒๓ ~ 
 

 

  ทิศทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 

       วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 

      “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งความสุข” 
  องค์กรแห่งความสุข หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้หลักกฎหมายหลักธรรมาภิบาล 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน 
การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ศักยภาพของทนุมนุษย์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างทั่วถึง ภายใต้ความเป็นกลาง ความ
เสมอภาค เป็นธรรมและเป็นสังคมแห่งความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วยกลยุทธดังนี้ 

1.1 การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพาน และการบ ารุงสายทางอ่ืน 
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
1.3 การไฟฟูาสาธารณะ 
1.4 การวางผังเมือง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธดังนี้ 
2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม 
2.2 อนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวังและการปูองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน ประกอบด้วยกลยุทธดังนี้ 
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3.2  การศึกษา 
3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4 การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธดังนี้ 
4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4.5 การส่งเสริมการการตลาดและการใช้สินค้าทิ้งถิ่น 
4.6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยกลยุทธดังนี้ 
5.1 การพัฒนาบุคลากร 
5.2 การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
5.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

 



~ ๒๔ ~ 
 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
               1 วิสัยทัศน์ 
                     “องค์กรมีมาตรฐาน  บริการประทับใจ  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                      หล่อเลี้ยงความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” 

     2 ยุทธศาสตร ์
                    1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                    2.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
                    4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                    5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

    3 เป้าประสงค์ 
  1) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
  2) ต าบลสบปราบมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

    4 ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละถนน รางระบายน้ า รางริน ท่อ และ สะพาน ที่ได้มาตรฐาน 
2) ร้อยละสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3) ร้อยละพ้ืนที่ที่ไฟฟูาสาธารณะครอบคลุม 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 
5) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
6) ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ 
    พัฒนา 
7) ร้อยละของจ านวนประชาชนต าบลสบปราบที่ได้รับการศึกษา 
8) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ 
    ปัญญาท้องถิ่น 
9) ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 
10) จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
11) ร้อยละของการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
12) ร้อยละของครัวเรือนยากจน 
13) ร้อยละของสินค้าท้องถิ่นได้กระจายภายในท้องถิ่น 
14) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 
15) ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
16) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 
 

 
 



~ ๒๕ ~ 
 

 

5 ค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
6) ร้อยละเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้                                 

    6 กลยุทธ์ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 

1.1) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า รางริน ท่อ และ 
       สะพาน 
1.2) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร 
1.3) ด้านการไฟฟูาสาธารณะ 

2.ยุทธศาสตร์ที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
2.1) ด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม 
2.2) ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
3.1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์ และ 
       ผู้ด้อยโอกาส 
3.2) ด้านการศึกษา 
3.3) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4) ด้านการปูองกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
3.5) ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3.6) ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยกลยุทธ์  
4.1) ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4.2) ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
4.3) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
5.1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
5.2) ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

    7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1) ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างทันท่วงที  
2) ประชาชนต้องได้รับบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจ ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ต าบลสบปราบ 
4) พัฒนา และส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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7) เพิ่มศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ 
    ครอบคลุมและท่ัวถึง 
8) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

         ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค   ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีความ
เชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท า แต่อย่างไรก็ดีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อม
มีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณ แต่ควรค านึงถึงบริบท และทิศทางการพัฒนาของคนทั้งชาติเป็น
ส าคัญด้วย    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับ
อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในสอง
ระดับคือ ระดับที่ 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  กรอบ
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  นโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  นโยบาย
นายอ าเภอสบปราบ  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ระดับที่ 2 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom 
up) โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน  
ระดับต าบล   ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ เป็นต้น    ความ
เชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง  
ยั่งยืน สมดุล  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได ้

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9.56 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 20.44 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 50.07  
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  (7.78) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  (7) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  (7.76) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5)  (4.22) 
   3.5 พันธกิจ (5)  (3.64) 
   3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ (5)  (3.89) 
   3.7 ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) (5)  (4) 
   3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต(แนวทางการพัฒนา) (5)  (3.89) 
   3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5)  (3.89) 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)  (4) 

รวม 100 80.07 
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ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน ไม่มีการด าเนินงาน 
๑.ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิน่ 

√  

๒.มีการประชมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

√  

๓.มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  

๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

√  

๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

√  

๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพัฒนาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

√  

๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าแผน √  

๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

√  

๑๐.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

๑๑.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

๑๒.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น √  

๑๓.มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  

๑๔.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  

๑๕.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 

√  

๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  

๑๗.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  

๑๘.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ √  

๑๙.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  
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2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล  

   1.การติดตามจากระบบ e-plan  

               อบต.สบปราบ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2551-2565) ต่อไป  
               อบต.สบปราบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

53 99,950,000.00 59 105,394,350.00 80 123,276,350.00 79 113,987,134.00 73 116,810,400.00 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5 195,000.00 5 195,000.00 8 775,000.00 8 575,000.00 9 1,025,000.00 

ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

38 17,985,000.00 39 19,375,000.00 42 19,010,000.00 42 19,510,000.00 43 20,180,000.00 

ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

11 685,000.00 11 590,000.00 11 510,000.00 11 510,000.00 11 510,000.00 

การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

12 2,300,000.00 12 2,460,000.00 12 2,460,000.00 12 2,410,000.00 12 2,410,000.00 

รวม 119 121,115,000.00 126 128,014,350.00 153 146,031,350.00 152 136,992,134.00 148 140,935,400.00 

 
 
                อบต.สบปราบ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 54 โครงการ งบประมาณ 16,996,590 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 3,129,000.00 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 10,000.00 

ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 29 12,750,690.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 90,000.00 

การบริหารและพัฒนาองค์กร 6 1,016,900.00 

รวม 54 16,996,590.00 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
      อบต.สบปราบ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลง
นามในสัญญา รวม 42 โครงการ จ านวนเงิน 16,761,590 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 33 โครงการ จ านวนเงิน 
13,438,062 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 12 2,932,000.00 3 1,040,000.00 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 450.00 1 450.00 

ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 20 12,123,387.00 20 12,123,387.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 70,450.00 4 70,450.00 

การบริหารและพัฒนาองค์กร 5 813,688.00 5 203,775.00 

รวม 42 15,939,975.00 33 13,438,062.00 

 

 
ผลการด าเนินงาน 
           อบต.สบปราบ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึง
โครงการที่ได้รับการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

           การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายลุ้ย ด่านอินถา)บ้านทุ่งพัฒนา 
  หมู่ที่ 9 งบประมาณ 423,500.- บาท 

          2.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 งบประมาณ 47,000.- บาท 
3.โครงการเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ าบ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 36,500.- บาท 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางกัลยา ตาวตา บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
  63,500.- บาท 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมิตร เมืองมา บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
  64,500.- บาท 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมสายเดิม) บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 3 งบประมาณ  
  190,000.- บาท 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดงมะเฟือง) บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
  248,000.- บาท 
8.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (หน้าบ้านนายอ านาจ สิริปูอ)  
  บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 งบประมาณ 118,000.- บาท 
9.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางรุ้งศรี มูลปัญโญ) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 
   งบประมาณ 217,000.- บาท 



~ ๓๐ ~ 
 

 

10.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม (สายหน้าบ้านนายเทพ ชะระ) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 
    งบประมาณ 152,000.- บาท 
11.โครงการก่อสร้างพนังปูองกันตลิ่งพัง บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 354,000.- บาท 
12.โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งนายลวด ค าแก้ว) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 
    งบประมาณ 303,000.- บาท 
13.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 144,000.- บาท 
14.โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหมืองฟอง) บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 
    226,000.- บาท 
15.โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวังต้นตุ้ม) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 งบประมาณ 
     304,000.- บาท 
16.โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัฒนา หมู่ที่ 6 งบประมาณ 265,000.- บาท 
17.โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหมืองอุมลอง สายบ้านนายหริ่ง เตจ๊ะ ถึงทุ่งนา 
    นางอัมพร ค าภิโล) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 งบประมาณ 164,000.- บาท 
18.โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยแตเส้นล่าง/ฝายง่า 9 คน) บ้านแพะ หมู่ที่ 4 
     งบประมาณ 297,000.- บาท 
19.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู (ต่อจากเขตเทศบาล) บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 3 งบประมาณ 
    227,000.- บาท 
20.โครงการรื้อถอนอาคารโรงจอดรถส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ (ด้านข้าง) บ้านแพะ 
    หมู่ที่ 4 งบประมาณ 35,000.- บาท 
21.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายข้างบ้านนายจันทร์ติ๊บ ไชยอ้าย) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 
    งบประมาณ 322,000.- บาท 
22.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายทางไปวัดม่อนหินขาว) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 
    256,000.- บาท 
23.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(สายบ้านนายอ้าย เปี้ยมิ ถึงสะพานเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 กับ 
    หมู่ที่11) งบประมาณ 364,000.- บาท 
24.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายข้างบ้านนางสมพร อุ่นปัญญา) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
    96,000.- บาท 
25.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายหน้าบ้านนายใจ ศรีจันทร์ ถึงหน้าสวนนายเสถียร รินมูล)  
    บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 งบประมาณ 283,000.- บาท 
26.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายทางเข้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ)  
    บ้านแพะ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 299,900.- บาท 
27.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายวันชัย มูลน้อย) บ้านใหม่วัฒนา  
    หมู่ที่ 10 งบประมาณ 54,000.- บาท (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
28.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายพลชนะ รังใจ) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 
    งบประมาณ 273,000.- บาท (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
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29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายเฉลิม เขียวราช) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 
    งบประมาณ 34,000.- บาท (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
30.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางจันทร์ พรมสืบ) บ้านวัฒนา หมู่ที่ 6 
    งบประมาณ 54,000.- บาท (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
31.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต (สายข้างโรงเรียนบ้านวัฒนา) บ้านวัฒนา  
    หมู่ที่ 6 งบประมาณ 150,000.- บาท (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
32.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสุทัศน์ เรือนปานันท์)  
     บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 งบประมาณ 390,000.- บาท (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
33.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (ต่อจากรางรินสายทุ่งเหล่า)  
    บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ 10 งบประมาณ 169,000.- บาท (กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน) 
34.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากสามแยกบ้านนางตุ้ม เตชะค า- 
    บ้านนายเสาร์ ตุ่นวัน) บ้านแพะ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 394,000.- บาท (กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน) 
35.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายประสาท ชุ่มธิ)  
     บ้านฮ่องปฺุสามัคคี หมู่ที่ 15 งบประมาณ 374,000.- บาท (กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน) 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
36.โครงการส่งเสริมที่ท าการปกครองอ าเภอสบปราบ ตามโครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนคร 
     ล าปาง ประจ าปี พ.ศ.2563 งบประมาณ 20,000.- บาท 
37.โครงการความปลอดภัยทางถนน งบประมาณ 1,725.- บาท(ค่าตอบแทน อปพร.)  
    งบประมาณ 15,000 บาท 
38.โครงการซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 10,350.- บาท 
39.โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในต าบลสบปราบ งบประมาณ 32,500.- บาท  
40.โครงการรณรงค์ปูองกันไฟปุาและปัญหาหมอกควัน งบประมาณ 10,050.- บาท 
41.โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณ 27,950.- บาท 
42.โครงการจัดซื้อวัสดุส าหรับสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูา งบประมาณ 1,000.- บาท 
43.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 8,945,700.- บาท 
44.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ 1,931,200.- บาท 
45.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ งบประมาณ 30,000.- บาท 
46.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สบปราบ งบประมาณ 74,000.- บาท 
47.โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 17,450.- บาท 
48.โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 30,000.- บาท 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
49.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน งบประมาณ 564,800.- บาท 
50.โครงการสนับสนุนบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งบประมาณ 387,350.- บาท 
51.โครงการอาหารเสริมนม งบประมาณ 372,970.98 บาท 
52.โครงการสนับสนุนการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  
    งบประมาณ 15,200.- บาท 
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53.โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมก๋องปูจา จังหวัดล าปาง งบประมาณ 2,986.- บาท 
การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และป้องกันยาเสพติด 
54.โครงการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. งบประมาณ 6,800.- บาท 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
55.โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน งบประมาณ 7,200.- บาท 

     การพัฒนาด้านการปฏิรปูการบริหารจัดการของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพความโปร่งใส และ เป็นที่พึง 
     พอใจของประชาชน 

56.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 3,725.- บาท 
57.โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ 17,900.- บาท 
58.โครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว งบประมาณ 11,050.- บาท 
59.โครงการส่งเสริมการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน งบประมาณ 5,000.- บาท 
60.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์งบประมาณ 19,750.- บาท 
61.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งบประมาณ 10,900.- บาท 
62.โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 3,000.- บาท 
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สรุปผลการวิเคราะห์  
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
............................. 

  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สบปราบได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   สรุปผลฯ  ได้ดังต่อไปนี้ 

  ด้านรายรับ – รายจ่าย       
1.อบต.สบปราบ มีรายรับรวมทั้งสิ้น 31,806,358.71 บาท (สามสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกพันสาม- 

ร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  แยกเป็น.- 
    รายได้จัดเก็บเอง        585,819.41 บาท 
               รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร    14,431,126.34 บาท 
               เงินอุดหนุนทั่วไป          16,789,412.96 บาท 
   2.อบต.สบปราบ มีรายจ่าย (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  30,398,220.89 บาท  (สามสิบล้าน
สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์) 
                      สรุป อบต.สบปราบมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย  1,408,137.82 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดพันหนึ่ง-
ร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) 
                      3.อบต.สบปราบ ได้รับการอนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสมทั้งสิ้น 4,164,000.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)    
                      4.อบต.สบปราบ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมทั้งสิ้น  5,034,177 บาท (ห้าล้านสามหมื่นสี่พัน
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)  

  ด้านการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

  ผลเชิงปริมาณ อบต.สบปราบ ได้จัดท าแผนพัฒนา  ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โดยได้บรรจุโครงการไว้ในแผนห้าปีไว้ในปี ๒๕๖๓  จ านวน 153 โครงการ  และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562 จ านวน 12 โครงการ รวมโครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ.
2561-2565) ปี พ.ศ.2563 ทั้งสิ้น  165  โครงการ  
                   1.น ามาตั้งงบประมาณจ านวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.29 และโครงการตามข้อบัญญัติที่ได้
ด าเนินการจริง ณ 30 กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.77 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 33 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.57  

  2.ได้รับอนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 17 โครงการ 
  3.ได้รับเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน   5  โครงการ 

           รวมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี พ.ศ.2563 ได้รับงบประมาณในการ
ด าเนินการทั้งสิ้น  76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.06 

  ผลเชิงคุณภาพ   (ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.สบปราบ)  สรุปจากการใช้
แบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของประชาชนในเขต อบต.สบปราบซ่ึงได้กลับคืนมา จ านวน 1๘๑  ชุด ดังนี้ 

 เพศ  

  ชาย จ านวน     ๗๘ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.0๙ 
  หญิง จ านวน   ๑0๓ คน        คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๙๑ 



~ ๓๔ ~ 
 

 

        การศึกษา 

  ประถมศึกษา   จ านวน  ๑๑๑ คน        คิดเป็นร้อยละ   ๖๑.๓๓ 
  มัธยมศึกษา  จ านวน  ๕๕   คน คิดเป็นร้อยละ  ๓0.๓๙ 
  อนุปริญญา  จ านวน   ๕    คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๗๖ 
  ปริญญาตรี  จ านวน   ๗    คน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๘๗ 
  สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน   ๒    คน คิดเป็นร้อยละ  ๑.๑0 
  อ่ืนๆ   จ านวน   1    คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.5๕ 

 อาชีพ 

  รับราชการ  จ านวน  ๒   คน คิดเป็นร้อยละ    ๑.๑0 
  เอกชน   จ านวน  ๓   คน คิดเป็นร้อยละ    ๑.๖๖ 
  ค้าขาย   จ านวน  1๔ คน คิดเป็นร้อยละ    ๗.๗๓ 
  รับจ้าง   จ านวน  ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ    ๓๒.05 
  นักเรียน/นักศึกษา จ านวน  ๘   คน คิดเป็นร้อยละ    ๔.๔๒ 
  เกษตร   จ านวน  ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ    ๕๓.0๔ 
  อ่ืนๆ   จ านวน   0  คน คิดเป็นร้อยละ    0 
 อาย ุ
  ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน   ๖   คน   คิดเป็นร้อยละ    ๓.๓๑ 
  20-30 ปี  จ านวน  ๒๒  คน  คิดเป็นร้อยละ    ๑๒.๑๕ 
                   30-40  ปี  จ านวน  ๒0  คน  คิดเป็นร้อยละ    11.05  

41-5๐ ปี  จ านวน  ๓๑  คน   คิดเป็นร้อยละ    17.13 
51-60 ปี  จ านวน  5๗  คน  คิดเป็นร้อยละ    31.50 

  ๖๑ ปีขึ้นไป  จ านวน  ๔๕  คน   คิดเป็นร้อยละ    24.86 
 
สรุปความพึงพอใจของประชาชนในเขต อบต.สบปราบ แยกตามยุทธศาสตร์ 
  ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  มากที่สุด  จ านวน    47  คน คิดเป็นร้อยละ  25.97   
  มาก    จ านวน    97   คน คิดเป็นร้อยละ  53.59 
  ปานกลาง   จ านวน    29  คน คิดเป็นร้อยละ  16.02 
  น้อย   จ านวน    4  คน คิดเป็นร้อยละ  2.21 
  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
  มากที่สุด  จ านวน    26    คน คิดเป็นร้อยละ  14.36  
  มาก   จ านวน    77 คน คิดเป็นร้อยละ  42.54 
  ปานกลาง  จ านวน    69 คน คิดเป็นร้อยละ  38.12 
  น้อย   จ านวน     6    คน คิดเป็นร้อยละ  3.31 
  ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
   มากที่สุด  จ านวน   53  คน คิดเป็นร้อยละ  29.28 
  มาก   จ านวน   84  คน คิดเป็นร้อยละ  46.41 
  ปานกลาง  จ านวน   41   คน คิดเป็นร้อยละ  22.65   
  น้อย   จ านวน    1    คน คิดเป็นร้อยละ  0.55  



~ ๓๕ ~ 
 

 

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ   
  มากที่สุด  จ านวน   23  คน คิดเป็นร้อยละ  12.17 
  มาก   จ านวน   59  คน คิดเป็นร้อยละ  32.60 
  ปานกลาง  จ านวน   82   คน คิดเป็นร้อยละ  45.30  
  น้อย   จ านวน   17    คน คิดเป็นร้อยละ  9.39     

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร  
  มากที่สุด  จ านวน   19  คน คิดเป็นร้อยละ  10.50 
  มาก   จ านวน   61  คน คิดเป็นร้อยละ  33.70 
  ปานกลาง  จ านวน   68   คน คิดเป็นร้อยละ  37.57 
  น้อย   จ านวน   22     คน คิดเป็นร้อยละ  12.15  

ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
ปัญหาและอุปสรรค 
1.งบประมาณมีน้อย การพัฒนาไม่ท่ัวถึง 
2.แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร 
3.ล่าช้าเรื่องงบประมาณ 
4.การด าเนินการล่าช้า 
5.อยากให้มีโครงการใหม่ ๆ เพ่ิม 
6.โครงการหมู่บ้านได้น้อย 
ข้อเสนอแนะ 
1.ให้พัฒนาแหล่งน้ า เหมือง ฝาย / พ้ืนที่ท ากิน 
2.ควรมีการท าความสะอาดท่อระบายน้ าในหมู่บ้านปีละ 1 ครั้ง 
3.ขอให้มีกลุ่มอาชีพจักรสานต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
4.อยากให้เพ่ิมท่อระบายน้ าเพ่ือให้การระบายน้ าได้ทั่วถึง 
5.อยากให้ชาวบ้านมีรายได้นอกจากการเกษตร 
6.อยากมีสถานที่ท่องเที่ยว แลนด์มาร์ค ไว้เช็คอินเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
7.อยากให้มีโครงการให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิม 
8.ต้องการขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้น ท่อน้ าทิ้ง เพ่ือไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นของน้ าเสีย 
9.ต้องการซ่อมแซมไฟฟ้าที่เสียตามถนนในแต่ละจุด 
10.เพิ่มความรวดเร็วในการท างานให้มากข้ึน 
11.อยากให้จัดกิจกรรมออกก าลังกายให้กับเด็ก ๆ / ผู้สูงอายุ หรือสร้างลานกิจกรรม /จ้างผู้มีความรู้       
   (เทรนเนอร์) น าการออกก าลังกายอย่างถูกต้อง 
12.แนะน าให้มีการวางแผนเตรียมการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 



~ ๓๖ ~ 
 

 

ข้อเสนอแนะผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สบปราบ 

จากการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  คณะกรรมการ
ได้ด าเนินการติดตาม  ๒  แนวทาง  คือ  ติดตามในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  (ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ อบต.)  ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  เชิงปริมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  โดยไดบ้รรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม 1/2562 จ านวน 165  โครงการ  ได้รับงบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น  
76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.06 

  เชิงคุณภาพ   
          ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบต่อยุทธศาสตร์ ๑-5 

  จากการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆ  นั้นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก รองลงมาได้แก่พอใจปานกลาง และ
พอใจมากที่สุด ตามล าดับ  แต่เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ การด าเนินงานต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ www.sopparp.go.th  
Facebook เพจ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง เพ่ือให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึง  และควรน าเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
เพ่ือจักได้รายงานผลการติดตามประเมินผลต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบและสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบต่อไป 
 
 

 

http://www.sopparp.go.th/

