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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

   ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ 
เพื่อประชาชนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน 
จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดขึ ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า 
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

   ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อน าไปสู่
การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
Thailand 4.0 และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้โดยการวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ  
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1.  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
2.  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
3.  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
4.  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
5.  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  

  ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น
ได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประ
เมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

   เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) และที่มีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

  จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อจึงต้องด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 -2565) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ ้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 
ดังนี้ 

    (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12)  

 
 



3 
 

 

  1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   “ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง 
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้
วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) นั้น เป็นสิ่ง
หนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผล
แผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือ
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผล
ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดย
ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  
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   ดังนั ้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะ
ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ ถูกจัดตั้งขึ้น
ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอก
ถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง
เกิดจากกระบวนการวางแผน  

 การวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การ
ติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้
ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ ่นหรือไม่ 
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่น
ได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและ
สภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or 
contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที ่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบ ัต ิ ( implementation process)  การประเมินผล ิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิก
โครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่ว ยงานราชการที่มีหน้าที ่ก ากับดูแล
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
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 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่   ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths), จุดอ่อน 
(weaknesses), โอกาส (opportunities), ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและ 
พึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น  
รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิน่อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง    

  

  2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 4. เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
  5. เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

ขั้นตอนที่ 1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 11) แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแอ่นได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแอ่น ตามค าสั่งที่ 192/2561  
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ 28 ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี   

ขั้นตอนที่ 2   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 (2)   
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ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561 ข้อ 12    

ขั้นตอนที่ 5    
   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 13   
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อ สภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
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  4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 และคู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้ 

  4.1  กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy) ความก้าวหน้า  (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
    การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  
และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

(2)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคม
และชุมชน  

(3)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   
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(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา  
1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุก
จุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความ
เป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอด
การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท           

4)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่

เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
    6)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่
เป็นชีว ิต ค่านิยมที่ด ีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู ้ความส าคัญ รู ้จักวิถีชีวิต รู ้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ ่น อันจะสร้างความภูมิใจและ
จิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินขององค์กร เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   มีการปรับปรุงหรือไม่ 
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(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   

  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไมม่ีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านแอ่น ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ        
(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกต้อง
หรือไม ่ 

4.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้  
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิน่  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  
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4.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
   ติดตามและประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลตาม

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่มีการเพ่ิมเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   4.4  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

4.5  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.7  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
4.8  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

 

  5. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 2 ประการ  ดังนี้ 
   5.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์กระกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
   (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา   
   (2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
   (3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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(4) เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล เชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(5) กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่  แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ  
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล (data analysis)  

5.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูล

มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
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  6. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
   สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ ดังนี้ 

1.1)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.2)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan :  electronic plan)         
(2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  ดังนี้   

2.1)  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
2.2)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  คือ 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม  

 (แบบท่ี 3/2 เป็นแบบประเมินตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท า
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
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  7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 

 1)  ท าให้ผู้บริหารทราบผลของการน านโยบายไปปฏิบัติว่าบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่      

   2)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

  3)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

  4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

  5)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

  6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมี จุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weakness)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  7)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง     

  8)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาควรจะยุติโครงการเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน 
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ ก็ควรยกเลิก 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

    

   

 

ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่45 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 93 
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  57,500  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ต าบลสันติสุข, ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ   ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อ าเภอเวียงหนองล่อง, อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   เทือกเขาถนนธงชัย (ดอยอินทนนท์) 
 
 

 
 
 
 



17 
 

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  มีเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 2 – 5 %  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและมีที่ราบเชิงเขาลาดเอียงไปทางทิศใต้ของ
ต าบลและมีที่ราบลุ่มติดแม่น้ า ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าเสื่อมโทรม มีพื้นที่ท าการเกษตร ส่วนทางทิศเหนือและทิศ
ตะวันตกของต าบลจะเป็นที่สูงเป็นภูเขา ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ เขตป่าสงวน ,ป่าเสื่อมโทรม มีพื้นที่ท าการเกษตร 
เพียงบางส่วน  
  โดยมีการจ าแนกเป็นพื้นที่ราบ 52,500 ไร่ (ร้อยละ 91.3), ภูเขา 2,500 ไร่ (ร้อยละ 4.3), พื้นที่น้ า 2,000 ไร่ (ร้อย
ละ 3.4) และอ่ืน ๆ จ านวน 500 ไร่ (ร้อยละ 1)   

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ   
1) ฤดูร้อน   ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิระหว่าง 25 – 38 องศาเซลเซียส 
2) ฤดูฝน     ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิระหว่าง 20 – 36 องศาเซลเซียส 
3) ฤดูหนาว ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิระหว่าง 13 – 30 องศาเซลเซียส 

 
2. ด้านการเมือง / การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 26 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 บ้านสันหิน                         หมู่ที่ 14 บ้านหลังม่อน 
หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป๋วย    หมู่ที่ 15  บ้านห้วยเปายง 
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเป้า    หมู่ที่ 16  บ้านไร่พัฒนา 
หมู่ที่ 4 บ้านปากทางเจริญ   หมู่ที่ 17  บ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้    หมู่ที่ 18  บ้านโทกเสือ   
หมู่ที่ 6 บ้านดอยหล่อ    หมู่ที่ 19  บ้านท่าล้อ 
หมู่ที่ 7 บ้านวังขามป้อม    หมู่ที่ 20  บ้านห้วยทราย 
หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย    หมู่ที่ 21  บ้านไร่สว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ 9 บ้านปากทางสามัคคี   หมู่ที่ 22 บ้านวังธารทอง 
หมู่ที่ 10  บ้านท่าโชค    หมู่ที่ 23  บ้านไร่บน 
หมู่ที่ 11  บ้านดอยน้อย    หมู่ที่ 24  บ้านดอนชื่น 
หมู่ที่ 12  บ้านห้วยทัง    หมู่ที่ 25  บ้านเวียงทอง 
หมู่ที่ 13  บ้านสิริมังคลาจารย์   หมู่ที่ 26  บ้านไร่บวกบง  

 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งแบ่งเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง และ 27 หน่วยเลือกตั้ง  

ประชาชนในต าบลดอยหล่อส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในต าบลดอยหล่อยังมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
การด าเนินงานต่างๆ  
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3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร ชาย หญิง 
1 บ้านสันหิน 279 669 327 342 
2 บ้านเหลา่ป๋วย 294 607 275 332 
3 บ้านเหลา่เป้า 294 673 335 338 
4 บ้านปากทางเจริญ 542 807 385 422 
5 บ้านห้วยโจ ้ 295 492 242 250 
6 บ้านดอยหล่อ 218 410 205 205 
7 บ้านวังขามป้อม 155 356 171 185 
8 บ้านดงปา่หวาย 201 409 197 212 
9 บ้านปากทางสามัคค ี 160 405 195 210 
10 บ้านท่าโชค 126 268 129 139 
11 บ้านดอยน้อย 149 390 200 190 
12 บ้านห้วยทัง 140 348 165 183 
13 บ้านสิริมังคลาจารย ์ 154 352 171 181 
14 บ้านหลงัม่อน 234 393 192 201 
15 บ้านห้วยเปายง 131 325 158 167 
16 บ้านไร่พัฒนา 141 358 173 185 
17 บ้านใหม่พัฒนา 268 628 308 320 
18 บ้านโทกเสือ 203 402 206 196 
19 บ้านท่าล้อ 144 349 179 170 
20 บ้านห้วยทราย 350 627 299 328 
21 บ้านไร่สวา่งอารมณ ์ 218 468 226 242 
22 บ้านวังธารทอง 170 369 194 175 
23 บ้านไร่บน 188 352 175 177 
24 บ้านดอนชืน่ 151 311 154 157 
25 บ้านเวียงทอง 260 552 275 277 
26 บ้านไร่บวกบง 111 303 151 152 
 รวม 5,576 11,623 5,687 5,936 

ที่มา :  ส านักทะเบียนอ าเภอดอยหล่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564) 
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ต าบลดอยหล่อมีจ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น 11,623 คน แยกเป็นชาย 5,687 คน และหญิง 5,936 คน  
จ านวนครัวเรือน 5,576 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564) ประชากรต าบลดอยหล่อ 90 % เป็นคนในพื้นที่ 
และอีก 10 % เป็นคนในภาคกลาง ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกที่เข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลได้จัดสรรให้ และนอกจากนี้ยัง
มีแรงงานอพยพ เช่น พม่า, ไทยมูเซอ, ไทยใหญ่, ไทยลื้อ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาท างานในสวนล าไยของชาวบ้านใน
ต าบลดอยหล่อ และบางส่วนก็เป็นพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ามาจ าพรรษาอยู่ในวัด 

 
4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา   
 ต าบลดอยหล่อมีสถานศึกษาในพื้นที่ ดังนี้ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแอ่น  จ านวน   6   แห่ง 
  - โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน  5  แห่ง  ได้แก่ 

     1. โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
       2. โรงเรียนบ้านดอยหล่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 25 
       3. โรงเรียนวัดวังขามป้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 
       4. โรงเรียนบ้านดงปา่หวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 
       5. โรงเรียนวัดดอนชื่น  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่  

     1. โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 25 
  - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ประถมศึกษา)  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 

     1. โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
     2. โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 

  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จ านวน  15  แห่ง 

4.2 สาธารณสุข   
  - สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน จ านวน  3  แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  3  แห่ง 
  - โรงพยาบาลของรัฐ  (30 เตียง) จ านวน  1  แห่ง 
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ 90 

 4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - สถานีต ารวจ จ านวน  1  แห่ง 

- สถานีดบัเพลิง จ านวน  1  แห่ง 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง  
- การคมนาคมสายหลัก  ใช้ทางหลวงแผ่นดิน  108  (สายเชียงใหม่ – ฮอด)   ระยะทาง 88 กม. 

  - การคมนาคมภายในหมู่บ้านในต าบลดอยหล่อ  เช่น  ถนนคอนกรีต   ถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง  ยัง
ต้องมีการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมทั้งนี้การคมนาคมบางส่วนไม่สะดวกในช่วงฤดูฝน 
 5.2 การไฟฟ้า ต าบลดอยหล่อมีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 5,576 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด 
 5.3 การประปา  ในพื้นที่มีระบบประปาทุกหมู่บ้าน และประชาชนได้รับการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง  
 5.4 การโทรคมนาคม  ในพื้นที่มีสถานีโทรศัพท์ครอบคลุมทุกเครือข่าย ทั้งเครือข่ายมือถือ โทรศัพท์บ้าน และ
ระบบอินเตอร์เน็ต   
 5.5 การขนส่ง ในพื้นที่มีการขนส่งจากไปรษณีย์สาขาดอยหล่อ และการขนส่งจากบริษัทขนส่งเอกชน 
 5.6 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  จ านวน  9  แห่ง  ได้แก่ 

1. สถานีสูบน้ าบ้านเหล่าป๋วย     ตั้งอยู่หมูท่ี่ 5   บ้านสองแคว   ต าบลสองแคว 
2. สถานีสูบน้ าบ้านดอยหล่อ      ตั้งอยู่หมูท่ี่ 7   บ้านป่าลาน    ต าบลสองแคว 
3. สถานีสูบน้ าบ้านดอยน้อย      ตั้งอยู่หมูท่ี่ 11  บ้านดอยน้อย  ต าบลดอยหล่อ 
4. สถานีสูบน้ าบ้านจอมทอง      ตั้งอยู่หมูท่ี่ 11  บ้านดอยน้อย  ต าบลดอยหล่อ 
5. สถานีสูบน้ าห้วยโจ้-หนองผ า  ตั้งอยู่หมูท่ี่ 6   บ้านดอยหล่อ  ต าบลดอยหล่อ 
6. สถานีสูบน้ าห้วยโจ้-หนองผ า (2)  ตั้งอยู่หมูท่ี่ 6   บ้านดอยหล่อ  ต าบลดอยหล่อ 
7. สถานีสูบน้ าบ้านโทกเสือ  ตั้งอยู่หมูท่ี่ 11  บ้านดอยน้อย  ต าบลดอยหล่อ 
8. สถานีสูบน้ าบ้านเวียงทอง ตั้งอยู่หมูท่ี่ 25  บ้านเวียงทอง  ต าบลดอยหล่อ 
9. สถานีสูบน้ าบ้านม่อนฤาษี  ตั้งอยู่หมูท่ี่ 7   บ้านวังขามป้อม  ต าบลดอยหล่อ 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การท่องเที่ยวและการบริการ 
 1) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญ ได้แก ่ 
    - วัดพระธาตุดอยหล่อ ตามต านานกล่าวว่า สร้างโดยพระนางจามเทวี เมื่อราว พ.ศ.1201  
เป็นสถานที่หล่อพระพุทธรูปขนาดเท่าพระองค์ของพระนางจามเทวีเพื่อน าไปประดิษฐาน ณ เมืองล าพูน หลังจาก  
ท าการหล่อพระพุทธรูปแล้วเสร็จ จึงทรงสร้างพระเจดีย์บริเวณเตาหล่อ แล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระนางอัญเชิญมา
จากเมืองละโว้ (ลพบุรี) เมื่อครั้งที่พระนางเสด็จมาครองเมืองล าพูนตามค าเชิญของสุเทวฤาษี วัดพระธาตุดอยหล่อเดิมชื่อ 
“วัดดอยหล่อนางเหลียว” เนื่องจากพระนางจามเทวีได้หันพระพักตร์มองไปยังวัดที่พระนางสร้างไว้ นอกจากนี้ยังมี
พระพุทธรูปไม้เก่าแก่อายุหลายร้อยปีประดิษฐานอยู่ และมีอาคารไม้เก่าแก่ที่หาดูได้ยาก 
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   - วัดพระธาตุดอยน้อย ตั้งอยู่บนภูเขา สร้างโดยพระนางจามเทวีเมื่อเสด็จมาจากเมืองละโว้ (ลพบุรี)  
มาครองเมืองหริภุญชัย ล าพูน โดยเสด็จมาตามล าน้ าปิง พร้อมด้วยข้าราชบริพาร ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ า เดือน 3 ปีมะเส็ง 
พ.ศ.1201 ทรงสร้างพระเจดีย์ทองค าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และสร้างพระพุทธรูปเท่าพระองค์ เหล่าเศรษฐีที่ติดตามมา
ได้สร้างพระพุทธรูปไว้เป็นจ านวนมาก พร้อมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ที่มีค่าซึ่งน ามาจากเมืองละโว้ ได้แก่ แก้ว แหวน เงิน ท อง 
แล้วให้ช่างก่อสร้างได้สร้างโขงพระเพื่อบรรจุพระเครื่องรางของขลังต่าง ๆ และพระพุทธรูปไว้ในโขงพระนี้โดยหันหน้าไป
ทางทิศทั้งสี่ และสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันขึ้น 8 ค่ า เดือน 4 ปีมะเส็ง พ.ศ.1201 ใช้เวลาก่อสร้าง 1 เดือน 6 วัน จากนั้นได้เสด็จ
ไปครองเมืองหริภุญชัย ต่อมาปี พ.ศ.2039 พระเจ้าเมกุฏีสุทธิวงค์ (พระเมืองแก้ว) เจ้าผู้ครองนครล้านนา ได้ค้นพบต านาน
พระเจดีย์ของพระนางจามเทวีที่ช ารุดปรักหักพัง จึงได้มอบให้ขุนดาบเรือนพร้อมด้วยข้าราชบริพารมาบูรณะปฏิสังขรณ์ 
เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีองค์พระเจดีย์ก็ทรุดโทรมลงอีกตามกาลเวลา และมีการบูรณปฏิสังขรณ์อีกหลายครั้ง จนเมื่อ
ราว พ.ศ.2440 ครูบาศรีวิชัย วัดดอยหล่อ, ครูบาชมพู วัดสองแคว และครูบาธนัญชัย วัดทุ่งอ้อ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์  
ได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์จนส าเร็จ นักท่องเที่ยวสามารถมากราบสักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ รูปปั้นพระนางจามเทวี   
ชมสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันงดงาม เนื่องจากวัดตั้งอยู่บนภูเขา มีบันไดนาคขึ้นไปบนวัดสูง 241 ขั้น สามารถชมวิว
แม่น้ าปิงและทิวทัศน์อันงดงาม ครอบคลุมถึงจังหวัดล าพูน 

          
  

2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่  
   - ผาช่อ เป็นประติมากรรมตามธรรมชาติที่มีความมหัศจรรย์เกิดจากการสะสมของตะกอนบริเวณขอบ
แอ่งของแม่น้ า เป็นตะกอนยุคเทอเชียรี มีอายุประมาณ 5 ล้านปี สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นแม่น้ าปิงมาก่อน ต่อมาธรณี
แปรสัณฐาน ชั้ นตะกอนถูกดันตั วขึ้ นภายหลั งปัจจัยทางธรรมชาติ  เช่น  ฝน ลม กัด เซาะชะล้ า งผิ วหน้ า  
ชั้นตะกอน เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม ประกอบด้วยชั้นหิน ชั้นดิน ชั้นทรายแป้ง ราษฎรในพื้นที่ได้ให้ความเห็นว่าบริเวณนี้
มีปรากฎการณ์ตามธรรมชาติที่เป็นลักษณะก าแพงดินตะกอน ชาวบ้านเรียกชื่อว่า “ผาจ้อ” จึงได้ด าเนินการส ารวจเพื่อให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานฯ ด้วยลักษณะที่เป็นหน้าผาก าแพงดินตะกอนและชูชอ่ขึ้นไปบนท้องฟ้า จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่
ว่า “ผาช่อ” ผาช่อเป็นหน้าผาสูงชัน สูงประมาณ 30 เมตร มีความโดดเด่น สวยงาม มีลวดลายวิจิตรพิสดารและแปลกตา 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ซึ่งแบ่งเป็น 4 ล าดับขั้นตอนของกระบวนการ โดยเรียงจากข้ันตอนที่เกิดแรกสุดถึง
ขั้นตอนที่เกิดหลังสุด ได้ดังนี้ 
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  ขั้นตอนที่ 1 เร่ิมจากเกิดการทรุดตัวของพื้นที่บริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่
ด้านตะวันตกของอ าเภอดอยหล่อที่เป็นที่ตั้งของผาช่อด้วย การทรุดตัวนี้เกิดขึ้นประมาณ 30 ล้านปีมาแล้ว จากอิทธิพลของ
แนวรอยเลื่อน 
  ขั้นตอนที่  2 หลังจากการทรุดตัวเป็นแอ่งที่ราบแล้วเกิดการสะสมตัวของตะกอน กรวด ทราย  
ทรายแป้ง และดินเหนียว จากการพัดพามาโดยแม่น้ าปิงและแม่น้ าสาขาต่าง ๆ ที่ไหลผ่านแอ่งที่ราบเชียงใหม่  
  ขั้นตอนที่ 3 เกิดการยกตัวขึ้นอย่างช้า ๆ เมื่อประมาณ 1-2 ล้านปี ท าให้ชั้นตะกอน กรวด ทราย ทราย
แป้ง และดินเหนียว ถูกแม่น้ าปิงกัดเซาะจนเกิดเป็นตะพักน้ าขั้นบันได แสดงการคัดขนาดแทรกสลับกันของชั้นกรวด ทราย 
และทรายแป้ง ได้ 5 ชั้นหลัก 
  ขั้นตอนที่ 4 เกิดการกัดเซาะโดยทางน้ าที่ไหลผ่านบริเวณตะพักน้ าที่เป็นที่ตั้งของผาช่อ ซึ่งเป็นการกัด
เซาะในแนวดิ่งเป็นหลัก จนเกิดเป็นหน้าผาสูงชันที่มีลวดลายสวยงามดังปัจจุบัน 
  แหล่งท่องเที่ยวผาช่อ เปิดให้บริการตลอดทั้งปี (ยกเว้นเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน) ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. 

             

  - กิ่วเสือเต้น เกิดจากการตกตะกอนของล าน้ าปิง และเปลี่ยนเส้นทางเมื่อหลายล้านปีที่แล้ว  
มีลักษณะคล้ายผาช่อ แต่มีลวดลายแตกต่างออกไป มีกรวดหินฝังตัวค่อนข้างชัดกว่าผาช่อ และมีความสูงน้อยกว่า ที่ตั้งห่าง
จากผาช่อประมาณ 1 กิโลเมตร 
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6.2  ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมของต าบลดอยหล่อ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังตัวอย่างเช่น   

- บริษัท โฟร์ที จ ากัด   - โรงน้ าดื่ม     
- โรงสีขนาดเล็ก    - โรงน้ าแข็ง     
- โรงอบล าไย    - บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟส  จ ากัด   
- ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven   - โลตัสเอ็กเพรส ฯลฯ 

6.3  ภาคเกษตรกรรม 
  ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลดอยหล่อมีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ผลผลิตทางการเกษตร 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ล าไย ข้าว แคนตาลูป มะเขือเทศ ฟักทองแฟนซี เป็นต้น  โดยเฉพาะล าไย เป็นพืชที่มีความนิยมปลูกมาก
ที่สุด และเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ส่งออกและท ารายได้ให้แก่ต าบลมากที่สุด 

6.4 การส่งเสริมการลงทุน 
  การส่งเสริมการลงทุน มักมาจากเงินทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่ อบต .
นอกจากนี้ยังมีเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ ที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถกู้ยืมน ามาลงทุนได้  เช่น  ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เป็นต้น 

6.5 การเงินการธนาคาร 
  ในต าบลดอยหล่อมีธนาคารจ านวน 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านปากทางเจริญ 

6.6 การค้าขาย 
  ในพื้นที่ต าบลดอยหล่อ ส่วนใหญ่มีการค้าขายระหว่างกันประเภทพืชผลทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  
เช่น  ล าไย แคนตาลูป มะเขือเทศ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจะมีตลาดและร้านค้าปลีก เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน 
 
7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา  ในพื้นที่ต าบลดอยหล่อ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีประชาชนบางส่วน
นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม  

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  ดังนี้ 
  1. ประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยน้อย 
  2. ประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยหล่อ 
  3. ประเพณีสรงน้ าวดัฟ้าหลั่ง 
  4. ประเพณีไหว้สาสมเด็จยา่ 
  5. งานภูมิปัญญาและของดีดอยหล่อ 
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 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  ประเพณีชนกวา่ง 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ต าบลดอยหล่อมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP  ได้แก่   
  1. วิสาหกิจกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเหลา่เป้า  (แหนมหมู, แหนมซี่โครง, ไข่เค็ม) 
  2. วิสาหกิจกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดงป่าหวาย  (ผ้ารองจาน, ผ้ารองแก้ว, ผ้าคลุมโต๊ะ, เสื้อ
ไหมพรม) 
  3. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ  (ล าไยเนื้อสีทองอบแห้ง, ลิ้นจี่อบแห้ง, สับปะรด
อบแห้ง, มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง, สตรอว์เบอร์ร่ีอบแห้ง) 
  4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวังธารทอง  (ล าไยเนื้อสีทองอบแห้ง, ลิ้นจี่อบแห้ง, 
สับปะรดอบแห้ง, มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง, สตรอว์เบอร์ร่ีอบแห้ง) 
  5. กระเป๋าผ้า  (กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าสะพาย, ถุงเท้า, ถุงมือ, ถุงผ้า) 
  6. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรผาช่อ  (ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมปทุม, ข้าวธัญโอสถ, 
ข้าว ก.ย.43) 
  7. บ้านถวายซิลเวอร์แวร์ดีไซน์  (เครื่องเงิน, เคร่ืองประดับ) 
  8. หนึ่งดอยหล่อ กระถางยนต์  (กระถางต้นไม้, กระถางอเนกประสงค์, ถังขยะ) 
  9. กลุ่มเย็บผ้าประชารัฐบ้านวังขามป้อม  (เสื้อผ้าพื้นเมือง, ชุดพื้นเมือง) 
  10. ไส้อั่วปลา วังปลา  (ไส้อั่วปลา, ลาบปลา, หนังปลาทอด) 
   
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทีด่อนและมีที่ราบเชิงเขาลาดเอียงไปทางทิศใต้ของต าบล และมีที่ราบลุ่มติดแม่น้ า  ซึ่ง
เป็นเขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าเสื่อมโทรม มีพื้นที่ท าการเกษตร ส่วนทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของต าบลเป็นที่สูง  เป็นภูเขา
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตป่าสงวน ,ป่าเสื่อมโทรม มีพื้นที่ท าการเกษตรเพียงบางส่วน  

แหล่งน้ าธรรมชาติประกอบด้วย ล าห้วย ล าคลอง หนองและบึงธรรมชาติหลายแห่ง  
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
“ สังคมแห่งความพอเพียงและความสุข ” 
เป็นสังคมที่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอมีพอกินอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความ 

ไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้  
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ ในการประกอบอาชีพด้วยความสุขตามอัตภาพ
ของตนเอง 

พันธกิจ  (Mission) 
 1. พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
ให้เพียงพอต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานของชุมชน 
 2. สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบครบวงจร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็น
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพึ่งตนเอง 
 3. เร่งรัดจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรม 
 4. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ศักยภาพคน ให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริม
บทบาทครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริม สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยอยู่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน  
ในสังคมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 6. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมระบบสาธารณสุขชุมชน และสุขภาพชุมชน 

จุดมุ่งหมาย  (Goal) 
  1.ท้องถิ่นมีความน่าอยู่ ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม  มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค และสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ 

2. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน เพ่ือการพ่ึงตนเอง  
ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

3. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
อย่างเท่าเทียมกัน มีการปรับปรุงระบบคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

4. มีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการบริการสาธารสุขถ้วนหน้า 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดอยหล่อ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าประสงค์ 
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง 
2. ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการ เกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร 
3. พัฒนาจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
1. ชุมชนยึดถือและปฏิบัติงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 
2.ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยววิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับ AEC  
3. ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อคนในท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
1. ชุมชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพ่ือป้องกันและแก้ ไขปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
2. การควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
1.ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1.พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 
2. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
3. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม บนพ้ืนฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
3. การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่าง 
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 
 
 
 
 
 



28 
 

กลยุทธ์ 
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ยุทธศาสตร์ที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค ์
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

 


