


 
คํานํา 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพื่อทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนประจําทุกป อยางนอยปละหน่ึง
ครั้ง โดยรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินทราบ เพื่อใหผูบริหารไดเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาทองถ่ิน และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินได
ทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ภายในเกาสิบวันหลังสิ้นปงบประมาณ  
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด จึงหวังเปนอยางย่ิงวาการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะไดทราบถึง
ความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ของเทศบาลตําบลหาดกรวด       
ไดบรรลุวัตถุประสงคตามแนวทางและยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินเพียงใด เพื่อจะไดเปนแนวทางในการทบทวน   
การดําเนินงานและแกไขปรับปรุงกระบวนการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยใหสอดคลองและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง ตอไป 
 
 
 
 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      เทศบาลตําบลหาดกรวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                                                                                                                             
     หนา 

                
สวนท่ี ๑     ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

                 -  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด     ๑            
        -  ยุทธศาสตรระดับชาติ        ๒ – ๑๔           

- การพัฒนากลุมจังหวัด        ๑๕ – ๒๔
                                                      

 
สวนท่ี ๒     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

                 -  แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕   
        -  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ๒๖ – ๓๐                                            
        -  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร   ๓๐ – ๓๙         

 
 
 
 

ภาคผนวก              
 
                  -  โครงการตามแผนยุทธศาสตรสามป (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)     

 -  แบบประมวลผล          
       -  การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของ อปท.    
       -  ตัวอยางการบันทึกขอมูล        

 -  การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตําบลหาดกรวด 
  
 



สวนท่ี  ๑ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 

๑ วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน 

“สงเสริมธรรมาภิบาล  ตําบลแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตเกษตรอินทรีย   สืบสานประเพณีวัฒนธรรม” 
 

๒ ยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาในชวงสามป 
 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 

๑. พัฒนาระบบประปาหมูบานใหมีคุณภาพ และพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อทําการเกษตร 

๒. สงเสริมกลุมอาชีพราษฎร สงเสริมการทําเกษตรปลอดสารพิษ 

๓. พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความสะดวก รวดเร็ว 

๔. สงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๕. สงเสริมกีฬาในระดับหมูบานเพิ่มความเขมแข็งของชุมชน, สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, ผูปวยเอดส,      
คนพิการ 

๖. งบประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

๗. รักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การกําจัดมูลฝอย นํ้าเสีย ไมเปนมลพิษ 

๘. พัฒนาดานการบริหารและการจัดการของเทศบาล 
 

พันธกิจ 

๑. จัดใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

๒. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการพัฒนารายได 

๓. ใหมีและบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 

๔. สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๕. คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. สงเสริมการสาธารณสุข อนามัยชุมชน การปองกันและระงับโรคติดตอ 

 

 

 

 

 

 



๓ กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุตรดิตถ 

แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ                          
(พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 

 

     ในการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ  นอกจากจะ
คํานึงถึงอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามที่กฎหมายกําหนดแลว ยังคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ 

 

๑. ยุทธศาสตรระดับชาติ 

แผนพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

วิสัยทัศนประเทศไทย 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค 

เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
 

พันธกิจ 

(๑.)  สรางความเปนธรรม ในการกระจายรายได  ควบคูกับการสรางสังคมที่มุงใหคนกินดีอยูดี   

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ปลอดภัยจากอาชญากรรม  อุบัติเหตุ  ยาเสพติดและอบายมุข  คนในสังคมอยูรวมกันอยางมี
สันติสุข  มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที ่

(๒.) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพ  โดยใชความรูและ 

ความคิดริเริ่มของคนไทย  ขยายหลักประกันทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคน  สรางความมั่นคงดาน
อาหารและพลังงาน  รวมทั้งยารักษาโรคที่ใชสมุนไพรจากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  พรอม
ทั้งปรับโครงสรางสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

 (๓.)  สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็ง สามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจาก 

วิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู  ทักษะ  และความสามารถ  รูเทากันการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 

วัตถุประสงค 
 (๑)  พัฒนาใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ  ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขและสังคมมีการบริหาร

จัดการที่ดี 

 (๒)  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหมีความพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

 (๓)  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพ  สังคมและการเมืองมีความมั่นคง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ  ประเทศมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 



เปาหมายหลัก 

(๑) สังคมไทยมีความสงบสุข 

(๒) คนไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง 

(๓) เพิ่มผลิตภายการผลิตรวม  และในแตละภาคการผลิต 

(๔) เพิ่มมูลคาการผลิตภาคการเกษตรและภาคบริการ 

(๕) เพิ่มสัดสวนและมูลคาสินคาที่ผลิตโดยใชความคิดริเริ่ม 

(๖) ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

(๗) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ  และคุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

การวางแผนพัฒนาที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  และบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  จะไดกําหนดเรื่อง
สําคัญที่จําเปนตองดําเนินการ  ใหเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ดังน้ี 

 ๑.  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  เนนการสรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงแหลงเงินทุน  
ทรัพยากร  และการประกอบอาชีพ  เพิ่มรายไดใหกับตัวเอง  อยูในสังคมอยางมั่นคง  ชวยเหลือกลุมคนยากจน  
เพิ่มรายไดใหกับตัวเอง  อยูในสังคมไดอยางมั่นคง  ชวยเหลือกลุมคนยากจน  คนดอยโอกาส  แรงงานนอกระบบ  
แรงงานตางดาว  ชนกลุมนอย  ใหไดรับบริหารตาง ๆ  ของสังคมอยางเทาเทียมกับคนกลุมอื่น ๆ สนับสนุนใหทุก
ภาคสวนรวมกันแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงในสังคมไทย  รวมพัฒนาประเทศไทยรวมพัฒนา
ประเทศอยางเต็มที่และเสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมไทย  รวมพัฒนาประเทศอยางเต็มที่และเสริมสราง
ความสัมพันธของคนในสังคมใหเปนนํ้าหน่ึงในเดียวกัน  โดยมีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 

     ๑.๑  สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและ
สรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 

    ๑.๒  สรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงบริหารทางสังคมตามสิทธิพึงมี พึงได  เนนการสรางภูมิคุมกันใน
ระดับตัวคน  และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตันสินใจในการพัฒนาประเทศ 

     ๑.๓  การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเลือกใชชีวิตในสังคมไดหลากหลายมากข้ึน  และ
สงเสริมการมีสวนรวมในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมื่องอยางมีคุณคาและศักด์ิศรี 

     ๑.๔  เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหแนนแฟนเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

 ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  มุงพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัน
ใหมีความสามารถ  ดวยการพัฒนาใหมีจิตสาธารณะหรือสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ๕ ดาน  ทั้งการเรียนรูตอเน่ืองตอ
ลดชีวิต  คิดเปน  ทําเปน  การสะสมความรูและมาคิดเช่ือมโยง  เกิดเปนความคิดริเริมสรางสรรค  การเปดในกวาง
พรอมรับความคิดเห็นและปลูกฝงใหจิตในมีคุณธรรม  รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมของครอบครัว ชุมชน  และสังคม
ใหมั่นคง  เอื้อตอการพัฒนาคน  โดยมีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 

      ๒.๑  สงเสริมคนไทยใหมีการเกิดที่มีคุณภาพ  มีการต้ังถ่ินฐานทีส่อดคลองกับสภาพและโอกาสของ
พื้นที่    

              ๒.๒   พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต   



     ๒.๓  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

               ๒.๔  เสริมสรางคานิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี  ใหสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย 

 ๓.  ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน  เปนการสรางภาคเกษตรให
เขมแข็ง  สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบริโภคในประเทศ  เปนฐานการผลิตที่ทําใหเกษตรกรเกิด
ความมั่นคงในอาชีพและรายไดรวมทั้งใชเปนแหลงยากจากสมุนไพรใหภาคเกษตรเปนแหลงอาหารและพลังงาน  
รวมทั้งจัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการใชในประเทศโดยมีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 

      ๓.๑  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ใชการผลิตในภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน    

      ๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มมูลคาผลผลิต 

      ๓.๓  สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 

               ๓.๔  สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 

     ๓.๕  สรางความมั่นคงดานพลังงานเพื่อสนับสนุนพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร 

      ๓.๖  ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐที่สรางสมดุลของอาหารและพลังงาน 

๔.  ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม  สนับสนุนใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการผลิตสินคาและบริการในภูมิภาคที่ใชการสรางความรูใหม  ๆ เปนเครื่องมือนําไปสูความยั่งยืนใน
กระยะยาว  พรอมกับสรางระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในดานเศรษฐกิจ  สรางบรรยากาศใหเอื้อตอ
การผลิต  การคา  และการลงทุน  รวมทั้งการพัฒนาผูประกอบการใหม  สรางเครือขายโครงสรางพื้นฐานและการ
จัดการขนสงภายในที่เช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค  โดยมีแนวทางสําคัญดังน้ี 

       ๔.๑  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 

       ๔.๒  พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

       ๔.๓  พัฒนาภาคบริการ 

       ๔.๔  พัฒนากลุมสินคาที่ใชความคิดริเริ่ม 

       ๔.๕  พัฒนาภาคการคาและการลงทุน 

       ๔.๖  พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  วิจัย  และความรูใหม ๆ   

       ๔.๗  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบจัดการขนสง 

       ๔.๘  ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ  และกฎ ระเบียบตาง ๆ  ใหเกิดประโยชนตอการประกอบธุรกิจ
อยางเปนธรรม 

 ๕.  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจระหวางประเทศและความมั่นคงของประเทศใน
ภูมิภาค  เปนการเตรียมพรอมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค  โดยเฉพาะการเปนประชา
คามอาเซียน  สงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศใหเดนชัด  รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็น
ปญหารวมระหวางประเทศ  มีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 

       ๕.๑  ขยายความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ และความเปนหุนสวนกับประเทศคูคา
ของไทยในภูมิภาคตาง ๆ   



       ๕.๒  เสริมสรางความเขมแข็งกลไกการพัฒนาระดับพื้นที ่

       ๕.๓  พัฒนาฐานการลงทุนใหสามารถแขงขันในภูมิภาค 

       ๕.๔  ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม  ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเช้ือโรค 

       ๕.๕  ประสานความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
รักษาผลประโยชนของชาติทั้งทางบกและทางทะเล 

 ๖.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนเปนการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณผลักดันการผลิตและการบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  มีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 

        ๖.๑  การอนุรักษ  ฟนฟู  และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        ๖.๒  การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม        

๖.๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการที่นําไปสูสังคมที่เปน 

มิตรกับสิ่งแวดลอม    
 

๒.๒  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๕๘  โดยรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา  เมื่อวันที่  ๒๓ - ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  กําหนดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ๒๕๕๐  ดังน้ี 
 
(๑) นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 

๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 
๑.๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการ 

เสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมาน สามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๑.๑.๒ เยียวยาและฟนฟูอยางตอเน่ืองแกบุคคลทุกฝาย  เชน ประชาชน เจาหนาที่รัฐ และ 
ผูประกอบการภาคเอกชน ซึ่งไดรับผลกระทบอันเน่ืองมาจากความเห็นที่แตกตาง และความรุนแรงที่กอตัวข้ึนต้ังแต
ชวงปลายของการใชรัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

๑.๑.๓ สนับสนุนใหคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง 
แหงชาติ (คอป.) ดําเนินการอยางเปนอิสระและไดรับความรวมมือจากทุกฝายอยางเต็มที่ในการ ตรวจสอบและ
คนหาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางรางกาย
และจิตใจ รวมทั้งความเสียหายทางทรัพยสิน 
 

๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” โดยยึดหลักนิติ 
ธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด        
ยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของ สังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลืออยาง
เปนระบบดําเนินการอยางจริงจังในการ ปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับตางประเทศในการ
ควบคุมและ สกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังตนในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหาร 



จัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของ 
กับยาเสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 
 

 ๑.๓  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบในภาครัฐอยางจริงจัง    ลางภาพลักษณการ
คอรรัปช่ันของประเทศไทยดีข้ึน  ปองกันและปราบปรามการทุกจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง โดย
ยึดหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากลเพื่อใหการ ใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนโดยรวมอยางแทจริง  ปรับปรุงและแกไขกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ขยายการบังคับใชอํานาจรัฐในตําแหนงสําคัญและตําแหนงระดับสูงอยางทั่วถึง  เขมงวด
การบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ เสริมสรางมาตรฐานดาน 
คุณธรรม จริยธรรม  และธรรมภิบาลของบุคคลกรภาครัฐ  ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหยึดมั่น
ในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม 
 

๑.๔  สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 
สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายพื้นที่ชลประทานโดยเรงใหมีการบริหารจัดการนํ้า
ในระดับประเทศอยางมีประสิทธิภาพใหสามารถปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได  รวมทั้งสนับสนุนภาค
การเกษตรดวยการกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ฟนฟูการชุดลอกคูคลองและ
แหลงนํ้าธรรมชาติที่มีอยูเดิม  ขยายเขตการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา  จัดสรางครองสงนํ้าขนาดเล็กสูไรนาและขยาย
เขตการจัดรูปที่ดิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าและการผลิต สงเสรมการใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
เหมาะสมกับการใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพื้น  และจัดหาแหลงนํ้าในระดับไรนาและชุมชน
อยางทั่วถึง 
 

 ๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ควบคูไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยนอมนํากระแสพระราช
ดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเนนการสงเสริม
ความรวมมือในทุกภาคสวนกับประชาชนในพื้นที่ อํา นวยความยุติธรรมอยางทัว่ถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต สรางโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบที่สอดคลองกับลักษณะพื้นที่โดยไม
ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคสวนใหมีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและ 
ระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของใหสอดคลอง ทันสมัยกับสภาพความเปนจริง
ของปญหาที่เกิดข้ึน ตลอดจนเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบอยางเปนธรรม 
 

๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ   
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาครวมกัน โดยเฉพาะการเรงแกไขปญหากระทบกระทั่งตามแนว
พรมแดน ผานกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ และเรงดําเนินการตามขอ
ผูกพันในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการ
เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 



๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟอ 
และราคานํ้ามันเชื้อเพลิง 
   ๑.๗.๑ ชะลอการเก็บเงินเขากองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงบางประเภท 
ช่ัวคราวเพื่อใหราคานํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงทันท ีและปรับโครงสรางราคาพลังงานทั้งระบบใหมุงสูการสะทอนราคา
ตนทุนพลังงาน 

๑.๗.๒ จัดใหมีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบอาชีพรถรับจางขนสงผูโดยสารสาธารณะ 
ในวงเงินที่เหมาะสมกับคาใชจายนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใชจริงตอเดือน 
 

๑.๗.๓ ดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปน 
ธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต 
 

๑.๗.๔ แกไขปญหาคาครองชีพโดยการดูแลราคาสินคาและการมีรายไดเพือ่เพิ่มกําลัง ซื้อสุทธิ 
ของประชาชนโดยปองกันและแกไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางออม 
 

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ  สรางสมดุล 
และความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค 

    ๑.๘.๑ พักหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอยที่มีหน้ีตํ่ากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
อยางนอย ๓ ป และปรับโครงสรางหน้ีสําหรับผูที่มีหน้ีเกิน ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งจัดทําแผนฟนฟูอาชีพและ
แผนการปรับโครงสรางการผลิตอยางครบวงจร เพื่อสรางโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการมีรายไดที่มั่นคง
และสามารถ ใชหน้ีคืน 
          ๑.๘.๒ ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา ๓๐๐ บาท และผูที่จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ บาท อยางสอดคลองกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระแกผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบเพื่อใหแรงงาน และบุคลากรสามารถ
ดํารงชีพไดอยางมีศักด์ิศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี 

    ๑.๘.๓ จัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูที่มีอายุ ๖๐ – ๖๙ ป จะ 
ไดรับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ – ๗๙ ป จะไดรับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐ – ๘๙ ป จะไดรับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปข้ึน
ไป จะไดรับ ๑,๐๐๐ บาท 

    ๑.๘.๔ ใหมีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเปนในชีวิตของประชาชนทั่วไป  
ไดแก บานหลังแรกและรถยนตคันแรก 
 

๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเหลือรอยละ  ๒๓  ในป  พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือรอยละ  
๒๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และรองรับการเขาสูการ
เปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน สนับสนุนสินเช่ือรายยอย โดยเฉพาะสินเช่ือ 
เพื่อประกอบอาชีพใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเปนการดูแลสังคมในชุมชน จัดหา
แหลงเงินทุนใหแกผูประกอบการและประชาชน โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหงละ ๑ ลาน
บาท จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ลานบาท จัดต้ังกองทุนต้ังตัวไดในวงเงิน
ประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท ตอสถาบันอุดมศึกษาที่รวมโครงการ สนับสนุนการสรางผูประกอบกรายยอย เพื่อให
สามารถกูยืมเพื่อการสรางอาชีพ ผนวกกับกลไกของ “หนวยบมเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุงใหเกิดวิสาหกิจ
นวัตกรรมใหมที่จะเปนกลไกใหมในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจจัดสรรงบประมาณเขากองทุนพัฒนาศักยภาพของ



หมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ และ 
๕๐๐,๐๐๐ บาทตามลําดับขนาดของหมูบาน เพื่อใหหมูบานบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนดวยตนเอง 
 

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน     โดยดูแลราคาสินคา 
เกษตรใหมีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใชวิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไก
ตลาดซื้อขายลวงหนา รวมทั้งผลักดันใหเกษตรกรสามารถขายสินคาเกษตรไดในราคาสูงเพียงพอเมื่อ เทียบกับตนทุน 
และนําระบบรับจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมั่นคงดานรายไดใหแก เกษตรกร เริ่มตนจากการรับจํานํา
ขาวเปลือกเจาและขาวเปลือกหอมมะลิ ความช้ืนไมเกินรอยละ ๑๕ ที่ราคาเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ     
๒๐,๐๐๐ บาทตามลําดับ พรอมทั้งจัดใหมีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติใหแก เกษตรกร  
การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรใหสมบูรณ และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 
 

๑.๑๒ เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศโดยประกาศใหป พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕เปน
ป “มหัศจรรยไทยแลนด” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยวตางชาติเขารวม
เฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีข้ึนในชวงป พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

 

๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางเอกลักษณและการผลิต
สินคาในทองถ่ิน  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิ
สงเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปะหัตกรรมอันทรงคุณคา เพื่อสรางงาน สรางอาชีพแกราษฎรผูยากไรใหสามารถ
พัฒนาเปนชางฝมือดานศิลปะที่มีความสามารถสูงและสรางช่ือเสียงใหกับประเทศ 

 

๑.๑๔  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ   เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ๓๐ บาท
รักษาทุกโรค  เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับบริการอยางมีคุณภาพ สะดวก  รวดเร็ว และเปนธรรม รวมทั้งบูรณาการ
สิทธิของผูปวยที่พึงไดรับจากระบบประกันสุขภาพตางๆ  บูณาการแผนงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ให
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน  ตลอดจนสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุมคาตอการใหบริการ
มาใชใหแพรหลาย  รวมทั้งจัดใหมีมาตรการลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสูการ
เจ็บปวยเรื้อรัง  ไดแก โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือด  และโรงมะเร็งรวมทั้งการเฝา
ระวังโรคอุบัติใหม  และมาตรการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

 

๑.๑๕  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคนไดรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต  และสามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตไรสาย โดยไมเสียคาใชจาย  จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตโรงเรียน  โดยเริ่มทอลองดําเนินการในโรงเรียนนํารองสําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ป
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕  ควบคูกับการเรงพัฒนาเน้ือหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอรไรสายตามตรฐานการใหบริหารในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมเสียคาใชจาย 

 

๑.๑๖  เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง    โดยม ี
สภารางใหรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อวางกลไกการใชอํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม 
และองคกรที่ใชอํานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบตอประชาชนและพรอมรับการตรวจสอบ ทั้งน้ี ใหประชาชนเห็นชอบ
ผานการออกเสียงประชามติ 
 

 

 

 



(๒) นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ 
๒.๑  เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  ดํารงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพ 

แหงองคพระมหากษัตริย   นอมนําพระราชดําริทั้งปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให
เปนรูปธรรม  เพื่อใหประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย  ทั้งจะสงเสริมและเผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหง
การเรียนรูรักสามัคคี  และดําเนินชิวิตอยางพอเพียง 

๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทับและระบบปองกันประเทศ  พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพของกองทับและระบบปองกันประเทศใหมีความพรอม ในการพิทักษรักษาเอกราช  อธิปไตย ความมั่นคง  
และผลประโยชนแหงชาติ  สนับสนุนใหกองทับมีโครงสรางที่เหมาะสม  มีความทันสมัยสงเสริมกิจการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศใหสามารถบูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนใหเปนเอกภาพ  นําไปสูการพึ่งพา
ตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณไดเอง  สนับสนุนสิทธิและหนาที่กําลังพลของกองทับเพื่อใหเปนทหารอาชีพใน
ระบอบประชาธิปไตย  และสามารถผนึกกําลังประชาชนใหมีสวนรวมในการักษาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้ง
กําหนดเปนบทบาทของทหารในการชวยเหลือประชาชน  โดยเฉพาะอยาง ย่ิง กรณีเกิดภัยพิบั ติรายแรง  
ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของกําลังพลทุกระดับใหมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีข้ึน 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ สงเสริมใหกองทัพพัฒนา 
ความสัมพันธทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพรอมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 
พัฒนาความสัมพันธของหนวยงานดานความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนให ทั้งจะแกไขปญหาตาง ๆ กับ
ประเทศเพื่อนบานบนพื้นฐานของการสรางบรรยากาศความไวเน้ือเช่ือใจทั้ง ภาครัฐและภาคประชาชน ดําเนินการ
สํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและสนธิสัญญา ที่มีอยูเพื่อมิใหเปนเงื่อนไขของ
ความขัดแยง รวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อระงับยับย้ังและปราบ ปรามอาชญากรรมขาม
ชาติและยาเสพติดใหหมดไป 

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหารวิกฤตการณเพื่อรับมือภัยคุกคาม
ดานตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางข้ึนที่มากข้ึน โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนให
สามารถดําเนินงานรวมกันอยางม ีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายของชาติที่เกิด
จากภัยตาง ๆ รวมถึงใหความสําคัญในการเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับปญหาความมั่นคงในรูปแบบ ใหมในทุกดาน 
ไดแก ดานพลังงาน ดานสิ่งแวดลอม ความมัน่คงของมนุษย อาชญากรรมขามชาติ การกอการราย และอุบัติภัย ทั้งน้ี 
เพื่อใหมีความพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปญหาดานความมั่นคง ในยุคโลกาภิวัตน 
 

(๓) นโยบายเศรษฐกิจ    
มุงเนนการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  เรงใหเศรษฐกิจขยายตัวเต็มที่ตามศักยภาพ   

ขณะเดียวกันจะตองสงเสริมการกระจายรายไดและขยายโอกาสในกาเขาถึงบริการและปจจัยการผลิตใหมีความเปน
ธรรม สรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจใหเอื้ออํานายตอการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนใหเปน
กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีการดําเนินนโยบายทางการเงินและการคลังที่สอดประสานกัน     
เพื่อสรางเสถียรภาพของระดับราคาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศและเสถียรภาพของระบบการเงิน  เพื่อให
เปนภูมิคุมกันตอความเสี่ยงตาง ๆ นอกจากน้ีรัฐบาลยังใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  โดยเฉพาะ
การขนสงในระบบรางเพื่อลดตนทุนการผลิต  กําหนดนโยบายดานพลังงานที่เหมาะสม  เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันในภาคการลงทุนและการผลิตของไทย   
 
 



๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
๓.๑.๑ ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศและ

ใหเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนการกระจาย
รายไดที่เปนธรรม และกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน มีการจางงานเต็มที ่ระดับราคามีเสถียรภาพ
ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนยาย เงินทุนระหวางประเทศ โดยการสรางความเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ รวมถึงการสรางความรวมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับความผันผวน
ที่อาจเกิดข้ึน 

๓.๑.๒ ปรับโครงสรางภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ สรางความเปนธรรมในสังคม สงเสริมการใชทรพัยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสรางฐานรายได
ภาษีที่ย่ังยืนในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดทั้งจากภาษีและที่มิใชภาษี 

๓.๑.๓ บริหารสินทรัพยของประเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ทั้งสินทรัพยของภาครัฐ ตลอดจนทุนในทองถ่ินที่รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาการ
จัดต้ังกองทุนที่สามารถใชในการบริหารสินทรัพยของชาติให เปนประโยชน เชน กองทุนมั่งค่ังแหงชาติกองทุนน้ํามัน 
เช้ือเพลิงสํารองแหงชาติ และกองทุนความมั่นคงทางอาหาร เปนตน 

๓.๒ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
๓.๒.๑ ภาคเกษตรกรรมจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีขอมูลการเกษตรของ

ครัวเรือนครบถวนสามารถเช่ือมโยงกับบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อความ
สะดวกในการสนับสนุนชวยเหลือ และพัฒนาเกษตรกร สรางหลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพใหแก
เกษตรกร  จัดใหมีอาสาสมัครเกษตรหมูบานเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนจัดใหมีรายการโทรทัศน
เพื่อการเกษตรเพื่อเผยแพรความรูดานการผลิต และการตลาดแกเกษตรกรทั่วไป 

๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแหงใหม โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
ใหมในทุกภูมิภาคที่เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุน ดานอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษ และพัฒนาเสนทางการขนสง
เช่ือมโยงระหวางพื้นที่อุตสาหกรรมดังกลาวกับทา เรือนํ้าลึกแหลมฉบังและทาเรือมาบตาพุด รวมทั้งการพัฒนา
สะพานเศรษฐกิจระหวางฝงอันดามันและฝงอาวไทยสําหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและชุมชน 

๓.๒.๓ การตลาด การคา และการลงทุน  สงเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาด
เดิมและสรางตลาดใหมเพื่อลดการพึ่งพาการสงออกไปตลาดหลัก โดยสงเสริมการสงออกสินคาและบริการในตลาด
ใหม ไดแก จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา  และยุโรปตะวันออก พรอมทั้งรักษาสวนแบงในตลาดหลักไมให
ลดลง ตลอดจนการเตรียมความพรอมในเชิงของทักษะเทคโนโลยี และวิทยาการที่จําเปนในการแขงขันระดับโลก
เพื่อการขยายตัวอยางย่ังยืนของ ประเทศในอนาคต และเปนการสงเสริมใหสินคาและบริการของไทยเปนที่รูจักและ
ยอมรับอยาง แพรหลายจากผูบริโภคในประเทศตาง ๆ 

๓.๓ นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน   การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชน    และการบริหาร 
จัดการระบบขนสงสินคาและบริการ   พัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางราง โดยเช่ือมโยงโครงขายและการบริหาร
จัดการขนสงผูโดยสาร และสินคาและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และระหวาง
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเสนทางรถไฟ 

๓.๔ นโยบายพลังงาน   กํากับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสม เปนธรรมและมุงสูการสะทอน 
ตนทุนที่แทจริง โดยปรับบทบาทกองทุนนํ้ามันใหเปนกองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคา สวนการชดเชยราคาน้ัน
จะดําเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุม สงเสริมใหมีการใชกาซธรรมชาติมากข้ึนในภาคขนสง และสงเสริมการใชแกส
โซฮอลและไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 



๓.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต
สาธารณะที่มีการใชงาน ตามความเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย ผลักดันใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ใชกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะจัดใหมีบริการเครอืขายอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานการใหบริการในพื้นที่
สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมคิดคาใชจาย หรือกําหนดเปนเงื่อนไขใหผูประกอบการ
จัดใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

 

(๔) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
๔.๑ นโยบายการศึกษา   สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  

โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแกประชากร ทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้ง ชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูต้ังแตอยูใน
ครรภมารดาถึงแรกเกดิใหไดรับการ ดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและ
พัฒนาการอยางมีคุณภาพต้ังแตกอนวัยเรียน จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจัดใหมีการ เทียบโอนวุฒิการศึกษา
สําหรับกลุมที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อ
ขยายโอกาสใหกวางขวางและลด ปญหาคนออกจากระบบการศึกษา  เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเปนเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา จัดใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยน กระบวนทัศนการเรียนรูให
เปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการ เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนา
ระบบ “ไซเบอรโฮม” ที่สามารถสงความรูมายังผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียนทุก
ระดับช้ันไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศนเพื่อการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุง
หองเรียนนํารองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกสรวมทั้งเรง ดําเนินการให “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได 

๔.๒ นโยบายแรงงาน    เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคม 
อาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเนนระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานขามชาติ จัดระบบอํานวยความ
สะดวก และมาตรการการกํากับดูแล ติดตามการเขาออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีฝมือเขา
ประเทศ ควบคูกับการปองกันผลกระทบจากการเขาประเทศของแรงงานไรฝมือ 

๔.๓ นโยบายสุขภาพ    ขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนเลิศในผลิตภัณฑและการบริการดาน 
สุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสราง
ความกาวหนาใน ทางวิชาการ และไมกอใหเกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย สนับสนุนเอกชนให
จัดบริการศูนยพักฟนผูปวยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแกไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการใชบุคลากร
ทางการ แพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน 
 

(๕) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดย

การปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยใหมีการกระจายสิทธิที่ดินอยางเปนธรรมและย่ังยืนโดยใช มาตรการทางภาษีและ
จัดต้ังธนาคารที่ดินใหแกคนจนและเกษตรกรรายยอย พิจารณาใหประชาชนไดใชประโยชนที่ดินทิ้งรางทางราชการ 
ปกปองที่สาธารณประโยชน ที่ดินทุงเลี้ยงสัตว หามการปดกั้นชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิ
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน นํ้า ปาไม และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แกไขปญหาการดําเนินคดีโลกรอนกับคนจน สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับ
และปรับตัวตอผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค



ความรูและระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการพยากรณและคาดการณความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศ
และระดับพื้นที่ จัดทํายุทธศาสตรรองรับพิบัติภัยระยะยาว สงเสริมและเรงรัดการเตือนภัย และการเตรียมความ
พรอมในการรับมือความแปรปรวนในปจจุบัน เพื่อใหเปนฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปองกัน
ภัยพิบัติโดยเฉพาะนํ้าทวม สึนามิ แผนดินไหว และดินถลม สรางกลไกสงเสริมการเขาถึงขอมูลระดับชุมชน ทองถ่ิน 
เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศและภัยพิบัติตาง ๆ 
ดําเนินการศึกษาอยางรอบคอบในเรื่องของความจําเปนของโครงการพัฒนาเข่ือนและ เกาะเพื่อปองกันกรุงเทพฯ 
และภาคกลางใหปลอดภัยจากการเพิ่มข้ึนของระดับนํ้าทะเล และจากการละลายของนํ้าแข็งข้ัวโลกตามสภาวะโลก
รอนที่กําลังเกิดข้ึน 

 

(๖) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  ใหความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย  และนวัตกรรม  เพื่อเปนปจจัย
สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการสรางศักยภาพความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ  โดยรัฐบาลจะเรงพัฒนาประเทศไทยใหเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรูดวยการ
เสริมสรางความรูดานวิทยาศาสตรใหประชาชนไดใชชีวิตประจําวัน  เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครู
วิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ  สนับสนุนและสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  
และสถาบันการศึกษาข้ันสูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้งสงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศแลภูมิ
สารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ 
 

(๗) นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน  โดยสงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐ  

เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน อันจะนําไปสูการ
ขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และ
ความรวมมือดานอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคเพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกันสรางความ
สามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดต้ังประชาคมอาเซียนและ
สงเสริมความรวมมือกับ ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ และเตรียมความพรอมของทุก
ภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง    
ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคใหเปนประโยชนตอการขยาย
ฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยใหความสําคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่อยูตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 
 

(๘) นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน  สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหมีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดตามความคาดหวัง รวม ทั้งสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลาย ๆ แหงรวมกันจัดบริการสาธารณะ
บางอยาง ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่องคการปกครองสวนทองถ่ินตองรวมกันทํา โดยคํานึงถึงความ
จําเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถ่ิน ใหมีการเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผน
ระดับตาง ๆ ในพื้นที่ เพื่อเปนฐานสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในทองถ่ินใหเขมแข็ง ปรับปรุงการ
จัดระบบความสัมพันธของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหมีความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่ม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดที่



เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพพรอมรองรับภารกิจและใหบริการที่  ดีแกประชาชน 
ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินตามที่บัญญัติเปนหลักการ
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถ่ิน 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม  ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับหลักนิติธรรม 
เรงรัดจัดต้ังองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ รวมถึง
สนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ ยุติธรรมใหสามารถดําเนินการตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดอยางเปนรูปธรรม 
 

สวนทองถ่ินในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 
๑.๑ พัฒนาบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ไดอยางมีประสิทธิภาพ มุง

เสริมสรางความเขมแข็งใหภาคีตางๆ สามารผลักดันและดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ        
ฉบับที่ 11 ไดอยางเหมาะสม โดย 

 

 ๑.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชนใหมีความพรอมในการดําเนินงานที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา                   
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๑ ติดตามความกาวหนาตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของภาคี                        
การพัฒนาอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอชุมชน โดยมีภาควิชาการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการ                  
และใชชุมชนเปนพืน้ที่หลักในการพัฒนา 
 

 ๑.๓ เสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานตามภารกิจที่กฎหมายระบุไว
อยางมีประสิทธิภาพปรับปรุงกฎระเบียบที่ไมเอื้อใหเกิดอํานาจในการบริหารจัดการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการกิจกรรมการพัฒนาในทองถ่ิน เปนเครือขายกับทองถ่ินใกลเคียงในการพัฒนาพื้นที่และปรับโครงสราง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหภาคีการพัฒนามีสวนรวมในการบริหารจัดการการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 
 

 ๑.๔ ปรับบทบาทภาครัฐในการดําเนินงานและทัศนคติในการทํางาน โดยทําหนาที่อํานวยความสะดวกและ
ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตางๆ เกิดเปนเครือขายการพัฒนารวมกันสามารถเช่ือมโยงการ
ดําเนินงานของทุกภาคีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และปรับทัศนคติขาราชการใหมุงบริการและดูแลประชาชนอยาง
สม่ําเสมอและเปนธรรมในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับพื้นที่ 
 

 ๑.๕ ปรับแนวคิดภาคเอกชนใหทํางานรวมกับภาคชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชนไดอยางเปนพันธมิตรโดย
มีภาครัฐเปนผูประสานประโยชนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น 
 

 ๑.๖ สงเสริมใหสื่อพัฒนาบทบาทการเปนสื่อกลางเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงสรางสรรคสังคม                
เปนสื่อสาธารณะที่มุงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
 

 สร างสภาพแวดลอมให เอื้ อ ตอก ารดํ า เนินงานภายใตบทบาทภาคีการพัฒนาต างๆ                                  
เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกระดับ โดย 
 ๑.๑ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ ใหทันสมัย ลดความซ้ําซอนและขอจํากัดสามารถสราง
บรรยากาศใหการทํางานรวมกันของภาคีตาง ๆ ดําเนินไปอยางมีสัมฤทธิผล  
 



 ๑.๒ เปดพื้นที่สาธารณะใหทุกภาคีทั้งองคกรอิสระที่ต้ังโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายเฉพาะและองคกรตาม
ธรรมชาติ ตลอดจนภาคีอื่นๆ ใชประโยชนในการจัดเวทีสานเสวนาระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 ๑.๓ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความสัมพันธทําใหขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ เลื่อนไหลระหวางภาคีการพัฒนาสามารถสรางความเขาใจไดอยางถูกตองตรงกัน 
 

การดําเนินงานของ สศช.รวมกับภาคีการพัฒนา เปนการดําเนินงานในหลายรูปแบบที่จะทําใหการ
ขับเคลื่อนแผน ฯ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรมและเกิดข้ึนจริง ดังน้ี 
 ๑.๑ สื่อสารและเผยแพรสาระสําคัญของแผนฯ ๑๑ ใหกวางขวางในทุกกลุมและพื้นที่ผานชองทางและสื่อ  
ตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติ /ดําเนินการไดในทุกระดับ 
 

 ๑.๒ ปรึกษาหารือและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกฝายผานกลไกที่เปนทางการและไมเปนทางการที่
ทําใหเกิดความเขาใจรวมกันในสาระรายละเอียดของแผน ฯ ๑๑ รวมทั้งเปนพี่เลี้ยงใหแกสํานักงานจังหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและคัดสรรประเด็นการพัฒนาใหเหมาะสมกับพื้นที่พัฒนาชุดขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ / ภูมิ
สังคม รวมทั้งกําหนดกลไกเพื่อประสานการทํางานทั้งในแนวราบและแนวด่ิง การฝกอบรมการจัดทําเครื่องมือในการ
ทํางานและเช่ือมโยงงบประมาณ 
 

 ๑.๓ รวมดําเนินโครงการนํารอง/ตนแบบกับภาคีตาง ๆ อาทิ ภาคเอกชนและชุมชนใหเปนตัวอยางสําหรับ
เรียนรู หรือนําไปขยายผลในพื้นที่ตางๆ ใหกวางขวาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัดวิสัยทัศนกลุมจังหวัด  
(ตาก  เพชรบูรณ  พิษณุโลก  สุโขทัย อุตรดิตถ)(ตาก  เพชรบูรณ  พิษณุโลก  สุโขทัย อุตรดิตถ)  

““    ศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีน  ศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีน  ”” 

 

พันธกิจ 
๑. ยกระดับรายไดและกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมที่มีคุณภาพอยางย่ังยืน 

๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนา 

    ผลิตภาพและการสรางสรรค 
๓. สรางความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

๑. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน   
๒. พัฒนาโครงขายการคา  การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 

๓. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

เปาประสงค 

๑. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพิ่มที่ย่ังยืน 
๒. เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาคและตางประเทศ เพื่อใชศักยภาพแหลงที่ต้ังและความ
พรอมของโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน 

๓. พัฒนาการคาการลงทุนและความรวมมือชายแดนไทย - พมา / ไทย - ลาว 
๔. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร กีฬาและสุขภาพ 
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
๑. จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการถายทอดความรู 
๒. จํานวนกลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

๓. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับมาตรฐาน 

๔. เสนทางเช่ือมโยง E –W – E – C  ที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

๕. จํานวนเครือขายการคาการลงทุนที่เช่ือมโยงกับกลุมประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน 

๖. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มข้ึน 

๗. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 



๘. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

๙. จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรับการอนุรักษ ฟนฟ ู

๑๐. จํานวนหมูบานและชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
     สิ่งแวดลอม 

๑๑. จํานวนหมูบาน / ชุมชน ที่ไดรับการพัฒนาองคความรูในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
๑๒. จํานวนเครือขายหมูบาน / ที่มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

 

กลยุทธ 

๑. พัฒนาและสงเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑโดยใช   
    เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๒. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics 
๓. พัฒนาและสงเสริมการคา การตลาด ทั้งภายในและตางประเทศ 
๔. สงเสริมการเตรียมความพรอมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 
๕. เสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการและการลงทุน 
๖. สงเสริม พฒันา และอนุรักษการทองเที่ยว 
๗. สงเสริมการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 
๘. สงเสริมและพัฒนาองคความรูเพื่อการทองเที่ยวและบริการ 
๙. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
๑๐. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานการผลิต / การคา / การบริการ  
     อยางมีคุณภาพและคุมคา 
๑๑. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

วิสัยทัศนจังหวัดอุตรดิตถ 
 

““เมืองแหงคุณภาพชีวิเมืองแหงคุณภาพชีวิตต        ผลผลิตปลอดภัยผลผลิตปลอดภัย    
สืบสานวัฒนธรรมไทย    สืบสานวัฒนธรรมไทย    กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืนกาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน””  

 
 

เปาประสงค 
 

๑. เปนดินแดนแหงความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรมประเพณีท่ีดีงาม มีจริยธรรม เปนระเบียบ 
       เรียบรอย เศรษฐกิจมั่นคง 

๒. ประชาชนมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ 
      การเมืองการปกครอง 

3. ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑ OTOP มีคุณภาพ 
       ปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 

๔. มีการพัฒนาที่ย่ังยืน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม และ 
       ประเพณีที่งดงาม 

๕. มีศักยภาพการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธอันดี ทั้งภายในและระหวางประเทศ 
 

พันธกิจ 
 

๑. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรูคูคุณธรรม มีวินัย และอยูอยาง 
      เปนสุข มีรายได และการครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

๒. สงเสริม พัฒนา ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ใหมีคุณภาพปลอดภัย 
   และมีระบบการตลาดที่ดี 

๓. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน 

๔. พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 
   ทุกพื้นที่ 

๕. สงเสริม การคา การลงทุน การทองเที่ยว ทั้งภายในและตางประเทศ ตลอดจนสรางสัมพันธไมตร ี
   อันดีระหวางประเทศในภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

๑.  เสริมสรางบานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตที่ดีมีความรูคูคุณธรรม มีความม่ันคงทางอาหาร        

มีรายได อาชีพที่เหมาะสม ชุมชนเขมแข็ง มีสุขภาวะชุมชน และมีความม่ันคงในชีวิต 

กลยุทธ 
 ๑.๑  พัฒนา และปรับปรุงโครงขายคมนาคม ผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึง และเทาเทียมกัน สามารถรองรับความเจริญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจ 
 

 ๑.๒  เพิ่มศักยภาพบุคลากรดวยความรูคูคุณธรรม พรอมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให
สะอาดโปรงใส ตรวจสอบได เพื่อยกระดับการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
 

 ๑.๓  พัฒนาทรัพยากรมนุษยบนพื้นฐานความเสมอภาคโดยการสรางโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ผลสัมฤทธ์ิดานคุณภาพ และการเรียนรูใหครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษา ตลอดจนเปดโอกาสในการเรียนรู และ
เขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 
 

 ๑.๔  พัฒนาความเปนอยูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งวัยเด็ก เยาวชน วัยทํางาน และผูสูงอายุ สงเสริมให
ประชากรวัยทํางานใหมีงานทํามีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต มีความมั่นคง คุมครองแรงงานเด็ก และสตรี สงเสริม
บริการสาธารณสุข  สุขอนามัย สรางภูมิคุมกันทางสังคม สรางความปรองดองดวยกีฬา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม 
 

 ๑.๕  สงเสริมใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริม และขยายโอกาสในการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเครือขายอยางตอเน่ือง เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน นําไปสูการพึ่งตนเอง และลดปญหาความยากจน 
 

 ๑.๖  ชวยเหลือและสนับสนุนการมีงานทํา และรายไดของประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย และสรางความเช่ือมั่น และกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม 
 

๑.๗  เสริมสรางสถาบันครอบครัว และชุมชนใหมีความมั่นคงเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด มีความมั่นคง และ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

๑.๘  สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการรวมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง      
การสรางสรรคสังคมใหเกิดความสมานฉันท และความมั่นคงภายในและชายแดน การบริหารวิกฤติการณดาน        
สาธารณภัย การดําเนินกิจกรรมสาธารณชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนในลักษณะ
เครือขาย ใหสามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่อยางมีสวนรวม 
 

   ๒. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑOTOP ใหมีคุณภาพ    
ปลอดภัย และมีความม่ันคงทางอาหาร 

กลยุทธ 
 ๒.๑  สงเสริม พัฒนากระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา เพื่อเพิ่มมูลคา 
โดยมุงพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตอผูบริโภค 
 

 ๒.๒  สงเสริมพัฒนาการปลูกพืชที่สอดคลองกับการตลาด โดยสงเสริมการลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายไดใน
ภาคการเกษตร 
 



 ๒.๓  เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการใหกับ ภาคเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ 
ตลอดจนการสงเสริมกลุมOTOP กลุมธุรกิจ ผูประกอบการ SMEs ใหมีความเขมแข็ง 
 

 ๒.๔  สงเสริมการศึกษาการวิจัย การสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการแปรรูป และผลิตภัณฑOTOP ใหมีคุณภาพและปลอดภัย 
 

   ๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร 
กลยุทธ 
 ๓.๑  ทํานุบํารุง รักษา และสืบทอดประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยการเช่ือมโยงกับการ
พัฒนาทางสังคม การทองเที่ยว และเศรษฐกิจ 
 

 ๓.๒  สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสิคา   
บริการการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 ๓.๓  สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร กับเพื่อนบานทั้งภายใน และตางประเทศ 
 ๓.๔  มีการพัฒนาการทองเที่ยวทุกดาน โดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณและศักยภาพสูง 
 

  ๔. ดํารงไวซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ พัฒนาแหลงน้ํา การจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน      
ที่ด ี

กลยุทธ 
 ๔.๑  สนับสนุนใหมีการสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ พรอมกับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม การฟนฟูทรัพยากรดิน การพัฒนาแหลงนํ้า การบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบและคุมคา       
เพื่อรักษาดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและสนับสนุน ขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําร ิ
 

 ๔.๒  กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชน         
ใหเพียงพอแกการอยูอาศัย และการเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงความสดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ       
ทั้งผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน อยางย่ังยืน และมีสวนรวม 
 

 ๔.๓  สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมเมือง และทองถ่ิน ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
 

 ๔.๔  สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม การผลิตและการใชพลังงานทดแทนอยาง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมี
สวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

 ๔.๕  สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษพลังงาน และการบริหารจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน อยางมีสวนรวมและย่ังยืน 
 

 

 

 

 

 

 



  ๕. เพิ่มศักยภาพ การคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 
กลยุทธ 
 ๕.๑ เสริมสรางความรวมมือ และความรูเกี่ยวกับการคา การลงทุน และการบริการใหกับผูประกอบการทั้ง
ภายในและตางประเทศ 
 

 ๕.๒ พัฒนาสัมพันธไมตรี และความรวมมือกับจังหวัดภายในภูมิภาค และอื่นๆ รวมทั้งตางประเทศ โดยยึด
หลักการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค สนับสนุนการเพิ่ม และขยายชองทางการคา การลงทุน การทองเที่ยว และการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีอยางย่ังยืน 
 

 ๕.๓ พัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการ พัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ 
ชายแดนและระบบ Logistics ใหเอื้อประโยชนตอการคา การลงทุน การทองเที่ยว เปนการเพิ่มมูลคาใหกับการคา
ในตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม 
 

 ๕.๔ สงเสริมใหมีการประกอบกิจการ มีการแขงขันอยางเสรี และเปนธรรม ปองกันการผูกขาดทั้งทางตรง 
หรือทางออม และคุมครองผูบริโภค 
 

 ๕.๕ สนับสนุน ใหมีการปรับปรุง และแกไขกระบวนการผานแดน เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา     
การลงทุน และการทองเที่ยว 
 

 ๕.๖ พัฒนาสินคาและบริการ เสริมสรางความปลอดภัย และสุขอนามัย ใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ของผูบริโภค คูคา และนักทองเที่ยว 
 

 ๕.๗ สนับสนุนใหมีการปรับปรุง พัฒนา แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน วัฒนธรรม และประวัติศาสตร โดยการมี
สวนรวมของชุมชน และเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
 

วิสัยทัศน 

“ อําเภอแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย 

มั่นใจการตลาด ทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม ” 
 

พันธกิจ 

๑. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สิ่งสําคัญทางประวัติศาสตรรวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ิน 
วัฒนธรรมประเพณีดีงาม 

๒. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิตภาพเกษตรกรรม ภาพแปรรูปใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมี
ระบบการตลาดที่ดี 

๓. พัฒนาทองที่อําเภอใหมีความเปนระเบียบ สวยงามเปนเมืองนาอยู ประชาชนมีความสุขในการ
ดํารงชีวิต และมีความปลอดภัย 

๔. สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  

  ปรับโครงสรางภาคการเกษตร  เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดรายจาย  ปลอดภัยจากสารพิษ พัฒนาธุรกิจ
การตลาด 
 

กลยุทธ 

๑. พัฒนาระบบการผลิตภาคเกษตรกรรม  การแปรรูป  เพื่อเพิ่มมูลคาโดยมุงเนนพัฒนาผลผลิตที่มี
คุณภาพ และปลอดภัยตอผูบริโภค 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการใชสารอินทรียชีวภาพแทนการใชสารเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายได
ในภาคการเกษตร 

๓. พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืช ใหมีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตตอเน้ือที่ที่ผลิตอยูเดิม 

๔.  สงเสริมการศึกษาวิจัย การสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาด สินคาเกษตรกรรม และการ       
แปรรูป 

 

 

 

 

 



 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
 

“ สงเสริมธรรมาภิบาล  ตําบลแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตเกษตรอินทรีย  สืบสานประเพณวัีฒนธรรม ” 

 

๑.๑ การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของเทศบาล 
 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายจัดต้ังเทศบาลกําหนด 
   สามารถแบงแยก ประเภทอํานาจหนาที่ ของเทศบาลไวเปน ๒ สวน คือ หนาที่บังคับ หรือหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติ และอํานาจหนาที่ที่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลในฐานะตางๆ ดังน้ี  
 

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 

มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาท่ีตองทําใหเขตเทศบาล ดังตอไปนี ้ 
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า  

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ  

(๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  

(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  

(๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  

(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  

(๙) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล  
 

มาตรา ๕๑ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี ้ 
(๑) ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา  

(๒) ใหมีโรงฆาสัตว  

(๓) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  

(๔) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน  

(๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

(๖) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  

(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  

(๘) ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า  
 (๙) เทศพาณิชย  

 
 
 
 



๒. อํานาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กําหนด นอกจากอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

กําหนดไวแลวยังมีกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กําหนดให 
 

เทศบาลมีอํานาจ หนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมายน้ันๆอีกเปนจํานวนมาก เชน  
๑. พระราชบัญญัติปองกันภยันตราย อันเกิดแกการเลนมหรสพ พ.ศ.๒๔๖๔  

 

๒. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๔  
 

๓. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

๔. พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระทําปุยพ.ศ.๒๔๙๐  
 

๕. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓  
 

๖. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.๒๕๕๐  
 

๗. พระราชบัญญัติปองกันโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.๒๕๓๕  
 

๘. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔  
 

๙. พระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ.๒๕๓๕  
 

๑๐. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบาน เมือง พ.ศ.๒๕๓๕  
 

๑๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๐๓ 
 

๑๒. พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘  
 

๑๓. พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐  
 

๑๔. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘  
 

๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒  
 

๑๖. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.๒๕๒๓  
 

๑๗. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๓  
 

๑๘. พระราชบัญญัติสุสานและณาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 
 

๑๙. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๑๕ ( กฎหมายวาดวยการควบคุมการจอด

เรือในแมนํ้าลําคลอง)  
 

๒๐. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ (กฎหมายวาดวยทางหลวง)  
 

๒๑. ประมวลกฎหมายที่ดิน(ซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทที่รกรางวาง

เปลา  ตามคําสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ ๘๙๐/๒๔๙๘  
 

 

 



ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑   การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ ๒   การพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนารายได 

ยุทธศาสตรที่ ๓   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ ๔   การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ ๕   การพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตรที ่๖   การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย 

ยุทธศาสตรที่ ๗   การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๘   การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการของเทศบาล 

 

 

แนวทางเพือการพัฒนา 

๑. กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงพัฒนาระบบประปาหมูบานใหมีคุณภาพ  และพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อทําการเกษตร 

๒. สงเสริมกลุมอาชีพราษฎร  สงเสริมการทําเกษตรปลอดสารพิษ 

๓. พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความสะดวก  รวดเร็ว 

๔. สงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สงเสริมศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๕. สงเสริมกีฬาในระดับหมูบานเพื่อเพิ่มความเขมแข็งของชุมชน, สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, ผูปวยเอดส,   
คนพิการ 

๕. สงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย  ดูแลควบคุมโรคตางๆ 
๖. ดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การกําจดัขยะมูลฝอย นํ้าเสีย ไมใหเปน

มลพิษ 
๘. พัฒนาดานการบริหาร และการจัดการของเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สวนที่  2 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

แบบท่ี 1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะ 
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
        
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินการ 
ไมม ี

การดําเนินการ 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

1.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาถองถิ่น   
2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมาการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา  
      ทองถิ่น 

  

3.   มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ   
4.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
6.   มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน 
      ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแบบแผนการพัฒนาทองถ่ิน   

7.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   
8.   มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.   มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
       พัฒนาทองถิ่น 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ  
       ศักยภาพของทองถิ่น 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที ่สอดคลองกับ     
       ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.   มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.   มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
14.   มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.   มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16.   มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17.   มีการจัดทํา บัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18.   มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 
 
 
 



 
แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ชี้แจง : แบบที่ 2  เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนา 3 ป  
 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 
 

 
      ยุทธศาสตร 

ปที่ 1  2556 ปที่ 2  2557 ปที่ 3  2558 รวม 
 จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 จํานวน 
โครงการ 

 งบประมาณ 
 จํานวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
 จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาแหลงนํ้า
เพื่ออุปโภคบริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

11 1,003,445 11 

 

45,720,000 5 6,000,000 27 52,723,445 

2. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและพัฒนา
รายได 

3 129,000 11 1,965,000 10 4,615,000 24 6,709,000 

3.การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 25 3,581,700 28 60,378,250 16 37,044,000 69 101,003,950 

4.การสงเสริม
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

2 213,000 2 600,000 1 4,000,000 5 4,813,000 

5.การพัฒนาสังคม 3 4,968,000 10 17,830,000 10 56,650,000 23 79,448,000 

6. การพัฒนาดาน
สาธารณสุขและอนามัย 

2 48,500 11 1,790,000 10 1,290,000 23 3,128,500 

7. การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอม 

3 81,000 7 24,498,500 9 113,720,000 19 138,299,500 

8. การพัฒนาดานการ
บริหารและการจัดการ
ของเทศบาล 

3 374,000 2 900,000 1 100,000 6 1,374,000 

รวม 52 10,398,645 82 153,681,750 62 223,419,000 196 387,499,395 



 

1. ช่ือองคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลหาดกรวด 
2. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2556 
 

สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป 
4. จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

 
ยุทธศาสตร 

ปที่ 1  2556 ปที่ 2  2557 ปที่ 3  2558 รวม 
 จํานวน   
โครงการ 

งบประมาณ 
 จํานวน    
โครงการ 

งบประมาณ 
 จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.เสริมสรางบานเมืองนาอยู 
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรูคู
คุณธรรม มีความม่ันคงทาง
อาหาร มีรายได มีอาชีพที่
เหมาะสม ชุมชนเขมแข็ง มี
สุขภาวะชุมชน และมีความ
ม่ันคงในชีวิต 
 

31 8,923,700 40 

 

79,108,250 27 93,794,000 98 181,825,950 

2.พัฒนาภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การแปรรูป 
และผลิตภัณฑOTOP ใหมี
คุณภาพปลอดภัย และมี
ความม่ันคง ทางอาหาร 
 

3 129,000 11 1,965,000 10 4,615,000 24 6,709,000 

3.พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร 
 

2 213,000 2 600,000 1 4,000,000 5 4,813,000 

4.ดํารงไวซ่ึงทรัพยากร 
ธรรมชาติที่สมบูรณ         
พัฒนาแหลงนํ้าการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและพลังงานที่ดี 
 

14 1,084,445 18 70,218,500 14 6,100,000 46 77,402,945 

5.เพิ่มศักยภาพ  การคา 
การลงทุน  การทองเที่ยว 
และความสัมพันธกับ 
ประเทศเพื่อนบาน 
 

6 48,500 11 1,790,000 10 1,290,000 27 3,128,500 

รวม 56 10,398,645 82 153,681,750 62 109,799,000 200 273,879,395 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2556 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

 จํานวนโครงการ 
ที่อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่  
ยังไมดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

  จํานวน   รอยละ   จํานวน  รอยละ   จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน  รอยละ 

1.การพัฒนาแหลงนํ้า   
เพื่ออุปโภค บริโภค      
และเพื่อการเกษตร 

11 20 - - - - - - - - 13 100 

2.การพัฒนาดาน 
เศรษฐกิจและพัฒนา
รายได 

3 5.45 - - - - - - - - 15 100 

3.การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

25 45.45 - - - - - - - - 25 100 

4.การสงเสริมการ -
ศึกษา ศาสนาประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาฯ 

2 3.63 - - - - - - - - 16 100 

5.การพัฒนาสังคม 3 5.45 - - - - - - - - 31 100 

6.การพัฒนาดาน
สาธารณสุขและ 
อนามัย 

2 3.63 - - - - - - - - 18 100 

7.การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

3 5.45 - - - - - - - - 7 100 

8.การพัฒนาดานการ
บริหารและการจัดการ
ของเทศบาล 

3 5.45 - - - - - - - - 17 100 

รวม 55 94.51 - - - - - - - - 142 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. การเบิกจายงบประมาณป 2556 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

งบปกติ เงินสะสม อุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

906,300 20.46 97,145 9.63 - -  1,003,445 30.09 

2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และพัฒนารายได 

129,000 2.91 - - - - 129,000 2.91 

3.การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน  2,670,500 60.28 911,200 90.37 9,905,000 66.63 13,486,700 217.28 

4.การสงเสริมการศึกษา
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาฯ 

213,000 4.81 - - - - 213,000 4.81 

5.การพัฒนาสังคม 8,000 0.18 - -  4,960,000 33.37  4,968,000 33.55 

6.การพัฒนาดานสาธารณสุข
และอนามัย 

48,500 1.09 - - - - 48,500 1.09 

7.การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ    
ส่ิงแวดลอม 

81,000 1.83 - - - - 81,000 1.83 

8.การพัฒนาดานการ
บริหารและการจัดการของ
เทศบาล 

374,000 8.44 - - - - 374,000 8.44 

รวม  4,430,300 100  1,008,345 100 14,865,000 100 20,303,645 300 



 
สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

7. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2556 
 

 
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง 
การดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไปแลว 

1. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน      

2. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก      

3. จัดซ้ืออาหารกลางวันโรงเรียน      

4. จัดซ้ืออาหารกลางวันเด็กเล็ก      

5. คาตอบแทนผูดูแลเด็ก เงินเพิ่มคา 
ครองชีพ และประกันสังคม  

    

6. คาจางพนักงานสูบนํ้า เงินเพิ่มคา 
ครองชีพ สวัสดิการและเงินสมทบ
กองทุนเล้ียงชีพ (กสจ.) 

 

    

7. จัดซ้ือวัสดุการศึกษา      

8. คาพาหนะ      

9. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ       

10.เบี้ยยังชีพผูพิการ      

11.เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส      

12.สาธารณสุขมูลฐาน      

13.คากระแสไฟฟาสถานีสูบนํ้า 
ดวยไฟฟาตําบลหาดกรวด  

    

14.โครงการสงเสริมและพัฒนา 
ความรูบุคลากรทองถิ่น  

    

      

 
 
สวนท่ี 4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
             -  โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนตองการมีมากเกินไปไมสอดคลองกับงบประมาณที่มีจํานวนจํากัด   
 
 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปงบประมาณ 
 

 
 



 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลหาดกรวด 
2.  วัน/เดือน/ปที่รายงาน................................พฤศจิกายน  2556................................... 
 

สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2556 
3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏิบัติ 

1. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร 13 11 
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนารายได 15 3 
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 25 25 
4. การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาฯ 16 2 
5. การพัฒนาสังคม 31 3 
6. การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย 18 2 
7. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7 3 
8. การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการของเทศบาล 3 3 
 
 
 
สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 
 

4.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

พอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

ไมพอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 4 8.0 % 42 84.0 % 1 2.0 % 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6 12.0 % 41 82.0 % - 0 %  
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3 6.0 % 39 78.0 % 5 10 % 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6 12.0 % 39 78.0 % 2 4 % 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5 10.0 % 36 72.0 % 6 12 % 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6 12.0 % 37 74.0 % 4 8 % 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 3 6.0 % 39 78.0 % 5 10 % 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5 10.0 % 39 78.0 % 3 6 % 

ภาพรวม 4.8 9.5 35.3 78.0 3.3 6.5 

 
 
 
 
 



5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 ...................การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร………… 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.5 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.5 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.4 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.2 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.2 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.2 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.6 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.4 

ภาพรวม 6.4 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ 
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ 
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. มีแหลงนํ้าอุปโภค  บริโภค  เพิ่มข้ึนใน
ครัวเรือนที่ใชนํ้าอุปโภค  บริโภค  

ครัวเรือน 1,684 1,689 + 5 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 2 …....................................การพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนารายได……............................. 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.5 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.5 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5.9 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.1 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.0 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.5 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.5 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.4 

ภาพรวม 6.3 
 
 
 
 
1)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน) 

เพ่ิม/
ลด 

1. การเพิ่มข้ึนของกลุมอาชีพตางๆ ของ
ประชาชนในตําบลหาดกรวด 

แหง 5 5 - 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 3 …......................................การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน…............................................. 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.7 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.7 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.6 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.3 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.2 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.4 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.4 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.5 

ภาพรวม 6.5 
 
 
 
 
1)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. ประชาชนไดรับบริการดาน
สาธารณูปโภค ไดทั่วถึง 

ครัวเรือน 2,150 2,155 + 5 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 4 …..........การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน…....................... 
1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.5 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.5 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.0 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.2 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.1 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.3 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.2 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.1 

ภาพรวม 6.5 
 
 
 
 
 
2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. ประชาชนไดศึกษาอยางนอย 
มัธยมศึกษาปที่ 6 และสามารถประกอบ
อาชีพที่ตนตองการได 

ครัวเรือน 2,315 2,318 + 3 

     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 5 ……………………………การพัฒนาสังคม………………………… 
1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.5 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.7 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.3 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.5 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.2 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.2 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.3 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.3 

ภาพรวม 6.4 
 
 
 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. การเพิ่มข้ึนของการใหความชวยเหลือ
สวัสดิการผูดอยโอกาสทางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

คน 1,575 1,575 - 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 6 ….............................การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย…..................................... 
1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.0 
2) มีการประชาสัมพนัธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.9 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.5 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.5 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.4 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.9 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.5 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.6 

ภาพรวม 6.7 
 
 
 
 

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. การรวมกันดูแล รักษาสภาพพื้นที่
สาธารณประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดีข้ึน 

แหง 6 6 - 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 7 ….....................การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.............................. 
1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.5 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.6 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.4 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.1 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.0 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.1 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.3 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.3 

ภาพรวม 6.3 
 
 
 
 
2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. การรวมกันดูแล รักษาสภาพพื้นที่
สาธารณประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดีข้ึน 

แหง 1 1 - 

     
     
     
     
     
     
     
 

 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 8 ...........การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการของเทศบาลตําบลหาดกรวด..................... 
1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.4 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.4 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.4 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.3 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.2 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.2 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.4 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.2 

ภาพรวม 6.3 
 
 
 
 
2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. พัฒนาการบริการของเทศบาล รวดเร็ว 
ถูกตองตามระเบียบ 

คน 83 83 - 

2. จัดสถานที่สํานักงานเทศบาลตําบลหาด
กรวด ใหสวยงามเกิดความประทับใจแกผู
ที่มาใชบริการ 

แหง 10 10 - 

     
     
     
     
     
 

 



 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีโครงการตามแผนยุทธศาสตรสามป  (พ.ศ.2556 - 2558)  
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ 

 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการท่ีดําเนินการในป 2556 

ราคาประมาณ
การต้ังไว (บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 

1 โครงการซอมแซมถนนลูกรังทางเขาหมูที่ 7 - หมูที่ 8  
ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 175 ลูกบาศกเมตร พรอมปรับ
เกลี่ยเรียบและวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด 0.60 เมตร
จํานวน 6 ทอน 
 

30,000 
 

30,000 
 

- 

2 โครงการวางทอระบายนํ้าบริเวณที่นายวิเชียร ทองเถ่ือน   
หมูที่ 2 ทอ คสล.ขนาด 1.00 เมตร จํานวน 6 ทอน 
 

18,000 
 

18,000 
 

- 

3 โครงการประสานทอผสมเร็ว (INLINE STAIIC MIXER) และ
การประสานทอติดต้ังและแผนชวยตะกอน 

99,500 
 

99,500 
 

- 

4 โครงการทาสีรั้วและอาคารสํานักงานบางสวนรวมพื้นที่ทาส ี
ทั้งหมด 850 ตารางเมตร 

59,060 
 

59,000 
 

60 

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองดาดคอนกรีต (คลองสงนํ้า
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทับใหม) ระยะรวม 54.50 เมตร 
ดังน้ี 1.คลองดาดสาย ML ขนาด 0.50 ลูกบาศกเมตร/วินาที 
จํานวน 14 เมตร  
2. จุดที่ 2 คลองดาดสาย ML ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาท ี
จํานวน 9 ม.   
3.จุดที่ 3 คลองดาดสาย ML ขนาด 0.50 
ลบ.ม./วินาที จํานวน 1.50 ม.    
4. จุดที่ 4 คลองดาดสาย ML ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที 
จํานวน 6 ม.  5. จุดที่  
5. คลองดาดสาย ML ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาทีจํานวน24 ม. 

42,000 
 

42,000 
 

- 

6 โครงการกอสรางโรงเลี้ยงไสเดือน ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

59,000 
 

59,000 
 

- 

7 โครงการขุดลอกสระนํ้าเพื่อผลิตประปาบานดงชางดี หมูที่ 8  
จํานวน 16 ช่ัวโมง 

38,000 
 

38,000 
 

- 

8 โครงการวางทอเมนจายนํ้าประปาหวยนํ้าจาง ม.7 บานไผ
ใหญงานวางทอเมน พีวีซี 13.5 เสนผานศูนยกลาง 2 น้ิว 
จํานวน 32 ทอน และทอพีวีซี 13.5 เสนผานศูนยกลาง 1 น้ิว 
จํานวน  14 ทอน 
 

15,700 
 

15,700 
 

- 

9 โครงการลอกดินคลองดาดคอนกรีต พรอมทําความสะอาด
สถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาบานทับใหม 

88,100 
 

88,000 
 

100 



ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2556 
ราคาประมาณ

การต้ังไว (บาท) 
ราคาจาง 

ความ
ประหยัด 

10 โครงการขุดลอกสระนํ้าเพื่อผลิตนํ้าประปาบานดงชางดี    
หมูที่ 8 ขนาดกวาง 30x30 เมตร ลึก 2.85 จํานวน 1 แหง
ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา2,086.20 ลูกบาศกเมตร 

98,000 
 

98,000 - 

11 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยพิกุล หมูที่ 2 บานหาดกรวด 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 600 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล
ทางตามสภาพพื้นที่พรอมเกรดเรียบ 

300,000 
 

298,000 
 

2,000 

12 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเกษตร 3 - ซอยบุงปาตาล  
หมูที่ 1 บานทับใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 120เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวการจราจรไมนอยกวา 600 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่พรอมเกรดเรียบ 

168,000 
 

167,000 
 

1,000 

13 โครงการกอสรางระบบสูบนํ้าดิบหนองยายจันทรถึงประปา 
หมูที่ 8 โดยวางทอ PVC ขนาด 3" จํานวน 675 ทอน พรอม
เครื่องสูบนํ้าหอยโขง ขนาด 3 แรงมาจํานวน 1 เครื่อง พรอม
อุปกรณติดต้ังและใชงานไดดี 

480,000 
 

480,000 
 

- 

14 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยนครสวรรค หมูที่ 7        
บานไผใหญขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร และพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 1440.00 ตาราง
เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 8 
ทอน ลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 

750,000 
 

510,000 
 

240,000 

15 โครงการกอสรางถนน คสล.ทางไปบานผูชวยรักเร         
แกวนรินทร หมูที่ 8 บานดงชางดี ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไมนอย
กวา 480.00 ตาราง เมตร ลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่
พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 

210,000 
 

170,000 
 

40,000 

16 โครงการกอสรางขยายถนน คสล.หนาบานนายบุญเลิศ -   
นายบุญชวย หมูที่ 9 บานเขาตอง ปริมาณงาน 769.00 
ตารางเมตร 

384,500 
 

269,000 
 

115,500 

17 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 1,หมูที่ 2, 
หมูที3่, หมูที7่, หมูที8่, และหมูที9่ (เขต1) ปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 2,250 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 
 

315,500 
 

220,000 
 

95,500 

18 โครงการกอสรางสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจงพรอม
อุปกรณบานทับใหม หมูที่ 1 กวาง 22 ม. ยาว 42 ม. และ
อุปกรณประกอบสนามพรอมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 
25 ม. ยาว 45 ม. 

2,500,000 
 

2,480,000 
 

20,000 



ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2556 
ราคาประมาณ

การต้ังไว (บาท) 
ราคาจาง 

ความ
ประหยดั 

19 โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี
Pavement In Place Recycling วิธีเสริมผิวแอสฟลทติก 
คอนกรีต สายบานทับใหม - บานซาน หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
(ตอนที่ 2) 

9,935,000 
 

9,905,000 
 

30,000 

20 โครงการซอมแซมคลองสงนํ้าสถานีสูบนํ้าบานซานดังน้ี  
1.เปลี่ยนทอนํ้าเขานา เปนทอ PVC ขนาด 6" ยาว 5 เมตร 
จํานวน 3 จุด 
2.เปลี่ยนทอนํ้าเขานา เปนทอ PVC ขนาด 6" ยาว 5 เมตร 
จํานวน 3 จุด และวางทอซีเมนต ขนาด 12" จํานวน 1 ทอน 

3.งานคลองดาดคอนกรีตทองคลอง ความยาว 970 เมตร 

97,145 
 

97,145 
 

- 

21 โครงการซอมแซมถนนลงรังสายคันคลองจระเข หมูที่ 4 
ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 55 ลูกบาศกเมตร พรอม     
ปรับเกลี่ย 

7,700 
 

7,700 
 

- 

22 โครงการวางทอระบายนํ้า ลงแมนํ้านาน หมูที่ 5 บานทา วาง
ทอPVC ขนาด 8 น้ิว จํานวน 8 ทอน 

65,000 
 

65,000 
 

- 

23 โครงการวางทอระบายนํ้า ฝายหมูที ่5 บานทา วางทอระบาย 
คสล.ขนาด 1.00 เมตร จํานวน 36 ทอน 

98,000 
 

98,000 
 

- 

24 โครงการซอมแซมอาคารระบายนํ้า หมูที่ 6 บานซาน โดยการ 
ลาดคอนกรีต จํานวน 42 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร 

14,700 
 

14,700 
 

- 

25 โครงการวางทอระบายนํ้า PVC     6" ลงแมนํ้านาน จํานวน 
34 ทอน หมูที่ 6  บานซาน 

70,000 
 

70,000 
 

- 

26 โครงการกอสรางประตูปด - เปด คลองสงนํ้าพรอมเสริมคัน
คลองดวยบล็อกคอนกรีตสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา   
บานซาน 

70,500 
 

70,500 
 

- 

27 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 8 วังหมู ขนาดกวาง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 44.00 เมตร พื้นผิวจราจรไมนอย
กวา 176 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางพรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 
 

100,000 
 

99,000 
 

1,000 

28 โครงการวางทอระบายนํ้าเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 6 ทอ PVC 
Ø 6" จํานวน 2 ทอน 

3,470 
 

3,400 70 

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ขนาดกวาง 4.25 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 35.00 เมตร 
พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 148.75 ตารางเมตร 

75,200 
 

75,200 
 

- 



ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2556 
ราคาประมาณ

การต้ังไว (บาท) 
ราคาจาง 

ความ
ประหยัด 

30 วางทอระบายนํ้า คสล.สายหมูที่ 4 - 8 วางทอระบายนํ้าคสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 270 ทอน บอพักนํ้า จํานวน   
7 บอ ขนาด 0.75 x 0.75 เมตร 

316,500 
 

313,000 
 

3,500 

31 โครงการกอสรางถนน คสล.สายปาแดง หมูที่ 5 บานทา 
ขนาด ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 118 หนา 0.15 เมตร และ
พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 590 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง
พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 

283,000 
 

280,000 
 

3,000 

32 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหมูที่ 4 บานวังหมู - หมูที่ 8 
บานดงชางดี (ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 600 ตาราง
เมตรลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 

300,000 
 

299,000 
 

1,000 

33 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยปาแดง-หวยพิกุล (ชวงที่ 2 ) 
หมูที่ 5 บานทา ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 137 เมตร หนา
0.15 เมตร และพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 685.00 ตารางเมตร
ลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 

352,000 
 

245,000 
 

107,000 

34 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมู 4 บานวังหมู 
จํานวนปริมาณลูกรังไมนอยกวา 352 ลูกบาศกเมตร พรอม
เกรดเกลี่ยเรียบ 

50,000 
 

37,500 
 

12,500 

35 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 5 บานทา  
จํานวนปริมาณลูกรังไมนอยกวา 343 ลูกบาศกเมตร พรอม
เกรดเกลี่ยเรียบ 

48,000 
 

36,000 
 

12,000 

36 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 6 บานซาน 
จํานวนปริมาณลูกรังไมนอยกวา 223 ลูกบาศกเมตร พรอม
เกรดเกลี่ยเรียบ 

31,200 
 

23,400 
 

7,800 

37 โครงการวางทอระบายนํ้าหมูที่ 6 ดังน้ี 
1.วางทอระบายนํ้า คสล.ซอย 19 บริเวณที่ดินนายสมจิตร 
แตงคงทอระบาย Ø 0.40 เมตร จํานวน 9 ทอน 
2.วางทอระบายนํ้า คสล.ซอย 19/1 บริเวณที่ดินนายเสนห 
บุญหวา ทอระบาย Ø 0.60 เมตร จํานวน 7 ทอน 

3.วางทอระบายนํ้า คสล.ซอย 19 บริเวณที่ดินนายทองอยู   
ศรีสังข ทอระบาย Ø 0.80 เมตร จํานวน 7 ทอน 

44,100 
 

40,000 
 

4,100 

38 โครงการลอกดินคลองดาดคอนกรีต พรอมทําความสะอาด
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานซาน 

49,200 
 

49,000 
 

200 

39 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 4,5,6 
 

100,000 
 

99,000 
 

1,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2556 
ราคาประมาณ

การต้ังไว (บาท) 
ราคาจาง 

ความ
ประหยัด 

40 โครงการวางทอระบายนํ้าหมูที่ 6 ดังน้ี 
1.วางทอระบายนํ้าคสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 66ทอน 

พรอมทอบอพัก 3 บอ 

2.วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด       0.40 เมตร จํานวน 45
พรอมทอบอพัก 1 บอทอน 

135,000 
 

100,000 
 

35,000 

41 โครงการวางทอ คสล. หมูที่ 5 บานทา จํานวน 2 แหง 
1.แหงที่ 1 ซอยหนองยายปลอง ทอระบายนํ้า Ø 0.40 เมตร 
จํานวน 6 ทอน 

2.แหงที่ 2 บริเวณหนาบานนายพลูผล เพชรายุทธ ทอระบาย
นํ้า Ø 0.60 เมตร จํานวน 7 ทอน 

12,000 
 

11,400 
 

600 

42 โครงการกอสรางสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจงพรอม
อุปกรณบานวังหมู หมูที่ 4 กวาง 22 เมตร ยาว 42 เมตร 
และอุปกรณประกอบสนามพรอมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 25 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.10 เมตร 
 

2,500,000 
 

2,480,000 
 

20,000 

 รวม 20,413,075 19,660,145 752,930 



แบบประมวลผล 
 

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตําบลหาดกรวด ทั้งหมด 9 หมูบาน หมูบานละ 8 คน  

โดยการสุมตัวอยางประชากรหรือประชาชนผูที่มาติดตอ และใชบริการ  ตอบแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจผล

การดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวดในปงบประมาณ พ.ศ.2556  ปรากฏวา มีผูตอบแบบสอบถามสํารวจ

ความพึงพอใจ  จํานวน  50  คน  จากแบบสอบถาม  จํานวน 72 ชุด  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

เพศ  (1)  ชาย                               จํานวน  27 คน                

(2)  หญิง                                        จํานวน  23 คน 

อายุ  (1)  ตํ่ากวา  20  ป                           จํานวน  4 คน 

(2)  ระหวาง  20-30  ป                   จํานวน  6 คน 

                  (3)  ระหวาง  31-40  ป                    จํานวน  13 คน                       

(4)  ระหวาง  41-50  ป                    จํานวน  14 คน 

(5)  ระหวาง  51-60  ป                    จํานวน  9 คน 

(6)  มากกวา  60  ป                        จํานวน  4 คน 

การศึกษา (1)  ประถมศึกษา                         จํานวน  26 คน      

(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา         จํานวน  18 คน                           

(3)  ปวส.หรือเทียบเทา                   จํานวน  3 คน                  

(4)  ปริญญาตรี                                จํานวน  3 คน      

(5)  สูงกวาปริญญาตรี                    จํานวน  - คน 

(6)  อื่นๆ.........................               จํานวน  - คน 

อาชีพ  (1)  รับราชการ                               จํานวน  - คน        

(2)  บริษัทเอกชน                           จํานวน  - คน               

(3)  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว                                  จํานวน  5 คน                       

  (4)  นักเรียนนักศึกษา                    จํานวน  4 คน 

(5)  เกษตรกร                                จํานวน  21 คน 

  (6)  รับจาง      จํานวน  18 คน 

  (7)  อื่นๆ(ระบุ)...................                          จํานวน  2 คน 

 

 

 

 



 
สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

พอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

ไมพอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 4 8.0 % 42 84.0 % 1 2.0 % 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6 12.0 % 41 82.0 % - 0 %  
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3 6.0 % 39 78.0 % 5 10 % 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6 12.0 % 39 78.0 % 2 4 % 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5 10.0 % 36 72.0 % 6 12 % 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6 12.0 % 37 74.0 % 4 8 % 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 3 6.0 % 39 78.0 % 5 10 % 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5 10.0 % 39 78.0 % 3 6 % 

ภาพรวม 4.8 9.5 35.3 78.0 3.3 6.5 
 
 

 
 
 
 
สวนท่ี 3  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 ........................การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคบรโิภคและเพื่อการเกษตร.............................. 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.5 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.5 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.4 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.2 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.2 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.2 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.6 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.4 

ภาพรวม 6.4 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 2 ….........................การพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนารายได…........................... 

1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.5 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.5 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5.9 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.1 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.0 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.5 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.5 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.4 

ภาพรวม 6.3 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 …............................การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน…............................................. 

1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.7 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.7 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.6 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.3 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.2 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.4 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.4 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.5 

ภาพรวม 6.5 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 4 …...........การสงเสริมการศึกษา   ศาสนา   ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน................. 

1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.5 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.5 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.0 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.2 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.1 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.3 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.2 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.1 

ภาพรวม 6.5 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 5 …...................การพัฒนาสังคม.......................... 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.5 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.7 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.3 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.5 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.2 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.2 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.3 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.3 

ภาพรวม 6.4 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 6 ….....................การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย................................... 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.0 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.9 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.5 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.5 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.4 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.9 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.5 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.6 

ภาพรวม 6.7 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 7 ….....................การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม................................... 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.5 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.6 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.4 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.1 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.0 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.1 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.3 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.3 

ภาพรวม 6.3 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 8 …...การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการของเทศบาลตําบลหาดกรวด......... 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.4 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.4 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.4 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 6.3 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.2 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.2 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.4 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.2 

ภาพรวม 6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางการบันทึกขอมูล 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
คําชี้แจง : เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  เพศ  (1)    ชาย  (2)    หญิง 
2.  อายุ  (1)    ตํ่ากวา  20  ป (2)    20 – 30 ป   (3)    31- 40 ป 
  (4)    41 – 50 ป  (5)    51 – 60 ป              (6)    มากกวา  60 ป 
3.  การศึกษา (1)    ประถมศึกษา (2)    มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)    อนุปริญญา หรือเทียบเทา 
  (4)   ปริญญาตร ี  (5)   สูงกวาปริญญาตร ี  (6)    อื่น ๆ 
4. อาชีพหลัก (1)   รับราชการ  (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)    คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 
  (4)   รับจาง  (5)   นักเรียนนักศึกษา  (6)   เกษตรกร 
  (7)   อื่น  ๆ  (ระบุ)…………………………………………… 
 
 
 
สวนท่ี  2   ความพึงพอใจตอผลการเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /  กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ    
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

   

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางการบันทึกขอมูล 
  
สวนท่ี  3   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 
6. หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 
โดยใหคะแนนเต็ม  10  ทาน  จะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินของทานเทาใด 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 .................การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร................. 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 2 ….............การพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนารายได.............................................. 

2) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 …................................การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน.…............................................. 

2) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 …...................การสงเสริมการศึกษา   ศาสนา   ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน.................. 

3) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตรที่ 5 …..............................การพัฒนาสังคม............................................ 

2) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 6 …..................................การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย…..................................... 

3)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
 
 
 

 
 



 
 
ยุทธศาสตรที่ 7 ……....................การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม................................. 

3)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 8 .............การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการของเทศบาลตําบลหาดกรวด.............. 

3)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ 

วันอังคารที่  ๒๖  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  
ณ  อาคารหนา (ตึก อปพร.) 

 

    ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นายปลิม             คลายปน ประธานกรรมการ นายปลิม              คลายปน 
๒ นายพะเยาว          เมฆไหว กรรมการ นายพะเยาว          เมฆไหว 
๓ นายชนะ              บุญรอด กรรมการ นายชนะ              บุญรอด 
๔ นายสมเด็จ           กัดมั่น กรรมการ นายสมเด็จ           กัดมั่น 
๕ นางสําราญ           ประกอบทรัพย กรรมการ นางสําราญ           ประกอบทรัพย 
๖ นางพงษจันทร        สายสุจริต กรรมการ นางพงษจันทร        สายสุจริต 
๗ นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา กรรมการ นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา 
๘ นางสาวอารม         คุมแสง กรรมการ นางสาวอารม         คุมแสง 
๙ นายนวพล             วีริยางกูร กรรมการ นายนวพล             วีริยางกูร 

๑๐ นางสาวอังคณา        คงรอด กรรมการและเลขานุการ นางสาวอังคณา       คงรอด 
๑๑ นางสาวสุพรรณี       ไวคง ผูชวยเลขานุการ นางสาวสุพรรณี       ไวคง 

 
    ผูขาดประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นางสวง               คุมอักษร กรรมการ นางสวง               คุมอักษร 
๒ นางประวิง            วอนสรอย กรรมการ นางประวิง            วอนสรอย 
๓ ส.อ.วัชิระ              บํารุงเกตุ กรรมการ ส.อ.วัชิระ             บํารุงเกตุ 

 
 

เรื่อง ติดตามและประเมินผลการทํางาน ป ๒๕๕๖  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

    ประธาน  กลาวเปดประชุมตามมาตรฐานที่กําหนดในระเบียบ หมวด ๖ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 

   ๑. สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
   ๒. ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
   ๓. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
   ๔. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
   ๕. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 



 โดยใหคณะกรรมการ เลือกคณะกรรมการห น่ึงคนทําหน าที่ประธาน
คณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนทําหนาที่ เลขานุการของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่  
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย
ทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
๔. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ 
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ   
เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
๒. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
๓. หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
๔. ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซึ่ งไดจากการติดตามและประเมินผลตอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอ
ผูบริหารทองถ่ิน 
๕. ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจ
จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

    เลขานุการ   วันน้ีเปนการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ  
(นวพล  วีริยางกูร) เทศบาลตําบลหาดกรวด ตามที่ไดมีคําสั่งแตงต้ัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมีหนาที่ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ และ
จะตองรายงานการติดตามและประเมินผลดังกลาวใหนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 



และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวดไดทราบผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณที่
ผานมา โดยในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานน้ันจะตอง 

 มีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงจึงจะเปนไปตามระเบียบและขอบังคับการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา 

- ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การหาแนวทางในการติดตามประเมินผลการทํางานของเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

นวพล  วีริยางกูร   ผมขอใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล      
หาดกรวด ทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ีไดพิจารณาแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดย
รูปแบบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรายละเอียดดังน้ี ประกอบดวยขอมูล
ทั่วไปในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป โดยเริ่มต้ังแต
เดือนตุลาคมของปงบประมาณ และจะสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณตาม
แผนพัฒนาสามป จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ผลการ
ดําเนินงานประจําป การเบิกจายงบประมาณ ผลการการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบั ติงานตามที่ เ ลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดไดเสนอใหทุก
ทานไดดูตามเอกสารน้ี  

 

เลขานุการ   กอนอื่นจะพูดถึงจํ านวนโครงการที่ ดํ า เ นินการในแตละยุทธศาสตร ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๖  

 ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร จํานวน     
๑๑ โครงการ  งบประมาณ  ๑,๐๐๓,๔๔๕ บาท 

 ยุทธศาสตรที่  ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนารายได  จํานวน ๓ โครงการ 
งบประมาณ  ๑๒๙,๐๐๐ บาท   

 ยุทธศาสตรที่  ๓ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน ๒๕ โครงการ  งบประมาณ 
๓,๕๘๑,๗๐๐ บาท 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  
จํานวน  ๒ โครงการ  งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาสังคม จํานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๖๘,๐๐๐ บาท  

 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย จํานวน ๒ โครงการ  งบประมาณ  
๔๘,๕๐๐ บาท 

 ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จํานวน ๓  โครงการ 
  งบประมาณ  ๘๑,๐๐๐ บาท 



  ยุทธศาสตรที่  ๘ การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการของเทศบาล  จํานวน          
๓ โครงการ  งบประมาณ  ๓๗๔,๐๐๐ บาท 

 ตลอดปงบประมาณ ๕๖ ดําเนินการทั้งหมด  ๕๒ โครงการ เปนเงิน ๑๐,๓๙๘,๖๔๕ บาท 
 

เลขานุการ   ตามแผนการติดตามประเมินผลที่ ได ดําเนินการในป ๕๖ น้ัน มีสวนใดที่
คณะกรรมการเห็นควรเพิ่มเติมหรือวามีขอเสนอแนะในเรื่องใดสามารถที่จะเสนอแนะในที่
ประชุมไดเลยคะ  

ชนะ  บุญรอด   ในเรื่องแบบสอบถามน้ันอยากใหทางเจาหนาที่เปลี่ยนจากแบบสอบถามมาเปน
แบบสัมภาษณจะดีกวาหรือไม เพราะวาการแจกแบบสอบถามน้ันอาจจะเปนคนเดียวกันที่
กรอกขอมูลแบบสอบถามอาจจะไดขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง 

สําราญ ประกอบทรัพย   ขอสอบถามหนอยคะวาใชวิธีใดในการแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนไดทํา
แบบสอบถามคะ 

เลขานุการ   เราใชวิธีการแจกแบบสอบถามใหกับผูใหญบานจํานวน หมูละ ๑๐ ชุด แลวให
ผูใหญบานแจกใหกับลูกบานเพื่อจัดทําแบบสอบถามแลวผูนําหมูบานนํากลับมาคืนใหกับ
เทศบาลเพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลตอไป 

พะเยาว  เมฆไหว   ถาเปลี่ยนจากการแจกแบบสอบถามเปนการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลเองจะได
หรือไมเพราะวานาจะเปนขอมูลที่ไดจริงกวาการแจกแบบสอบถามใหกับผูใหญบาน 

เลขานุการ   ทางเราไมมีเจาหนาที่มากพอที่จะดําเนินการลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอมูลเอง หรือวา
ถาตองการใหลงพื้นที่ก็ตองจางเด็กนักเรียน แตทางเราก็มีงบประมาณไมเพียงพอ 

สมเด็จ  กัดมั่น   ผมคิดวาเราควรประเมินความพึงพอใจทุกโครงการไมใชประเมินความพึงพอใจ
ตามยุทธศาสตรและควรที่จะแนบโครงการที่ดําเนินการไปแลวในงบประมาณน้ันแนบทาย
ไปใหประชาชนไดดูประกอบกับการประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลหาดกรวด 

พงษจันทร สายสุจริต   ขอเสนอแนะอีกขอนะคะ เราควรที่จะจัดทํา PowerPoint ผลการดําเนินงานของ
เทศบาลในปงบประมาณน้ันเสนอใหกับคณะกรรมการไดเห็นวาไดทําโครงการในแตละ
ยุทธศาสตรไดกี่โครงการและงบประมาณเทาไหร เพื่อใหคณะกรรมการไดทราบ และควร
เลื่อนการประชุมใหเร็วกวาเดิมข้ึนมาอีก 

อารม   คุมแสง   เราควรที่จะเพิ่มจํานวนชุดแบบสอบถามใหเพิ่มข้ึนมากกวาเดิมเพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประเมินผลการทํางานและเห็นดวยที่ใหแนบทายโครงการที่ดําเนินการ
ไปแลวใสไปใหประชาชนไดรับทราบดวย และเปนการประชาสัมพันธการทํางานของ
เทศบาลในแตละปใหประชาชนไดรับทราบกันดวย 

เลขานุการ   สรุป  ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลหาดกรวด คณะกรรมการใหเจาหนาที่เพิ่มเติมแบบสํารวจใหมากกวาเดิมโดยดูจาก
ประชากรในแตละหมูบาน หมูบานไหนมีประชากรนอยก็แจกแบบสอบถามนอย หมูบาน
ไหนมีประชากรมากก็แจกแบบสอบถามมาก หมูที่ ๑, ๒ จํานวน ๒๐ ชุด หมูที่ ๓, ๔, ๕, ๖ 
จํานวน ๓๐ ชุด หมูที่ ๗, ๘, ๙ จํานวน ๒๐ ชุด  รวมทั้งหมด ๒๒๐ ชุด เพิ่มโครงการที่
ดําเนินการแลวใสแนบทายไปกับแบบสอบถามเพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงผลการ



ดําเนินงานในปงบประมาณน้ันๆ  เพิ่มกระดาษเสนอความคิดเห็นใสเขาไปในแบบประเมิน
ดวย เลื่อนการประชุมใหเปนตนเดือนพฤศจิกายนของปน้ันๆ  นําเสนอโครงการที่
ดําเนินการไปแลวเปนแบบ PowerPoint และใหคณะกรรมการเปนผูรวมประเมินแบบ
ประเมินดวยทุกคน คนละ ๑ ชุด 

  

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 

 
 
 
 
 

        (ลงช่ือ)...........นางสาวสุพรรณี   ไวคง............ผูจดบันทึกรายงานการประชุมฯ 
              (นางสาวสุพรรณี   ไวคง) 
         ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลตําบลหาดกรวด 
      
 
 
 
 
 
 

        (ลงช่ือ)............นางสาวอังคณา   คงรอด..........ผูตรวจรายงานการประชุมฯ 
                      (นางสาวอังคณา   คงรอด) 
        กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   เทศบาลตําบลหาดกรวด 
 



 
 
 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ที่  ๕๕๗ /๒๕๕๕ 

เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
...................................... 

 

    เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ จึงแตงต้ังคณะกรรมการการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ประกอบดวย 
 

๑. นายปลิม คลายปน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด   ประธานกรรมการ 
๒. นางสวง  คุมอักษร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด        กรรมการ 
๓. นายพะเยาว เมฆไหว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด        กรรมการ 
๔. นายชนะ บุญรอด  ประชาคมตําบลหาดกรวด          กรรมการ 
๕. นางประวิง วอนสรอย ประชาคมตําบลหาดกรวด          กรรมการ 
๖. ผูอํานวยการโรงเรียนบานซานสามัคคี            กรรมการ 
๗. ผูอํานวยการโรงเรียนดงชางดี             กรรมการ 
๘. ปลัดเทศบาลตําบลหาดกรวด             กรรมการ 
๙. ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลตําบลหาดกรวด           กรรมการ 
๑๐. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหาดกรวด          กรรมการ 
๑๑. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทา          กรรมการ 
๑๒. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. เจาหนาที่ธุรการ            ผูชวยเลขานุการ 

 

ใหคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีหนาท่ีดังน้ี 
๑. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 

และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน 

๔. แตงต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ี  เปนตนไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  

 
 

                 (นายสมัย   สายบุญสง) 
             นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 



 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด 

เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๓๐ (๕) ผูบริหารทองถ่ินไดเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา

ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 

สามสิบวัน  

  ดังน้ัน เพื่อเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๓๐ (๕) เทศบาลตําบลหาดกรวดจึงขอประกาศรายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งน้ี 

ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            ( ลงช่ือ )   

                                  (นายสมัย   สายบุญสง) 

                    นายกเทศมนตรตํีาบลหาดกรวด  
 

 


