


 
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. ๒๕๕๗ 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 – ๒๓
                                                      

 
สวนท่ี ๒     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

                 -  แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๔   
        -  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ๒๕ – ๒๙                                            
        -  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร   ๒๙ – ๓๗         

 
 
 
 

ภาคผนวก              
 
                  -  โครงการตามแผนยุทธศาสตรสามป (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)     

 -  แบบประมวลผล          
       -  การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของ อปท.    
       -  ตัวอยางการบันทึกขอมูล        

 -  การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตําบลหาดกรวด 
  
 



สวนท่ี  ๑ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 

๑ วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน 

“ หาดกรวดตําบลแหงความสุข ” 

๒ ยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาในชวงสามป 
 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 

๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 

๓. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพิ่มรายไดให    
ประชาชน 

๔. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

๕. ดานสาธารณสุขและอนามัย 

๖. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๗. ดานการเมืองและการบริหาร 
 

พันธกิจ 

๑. บริหารจัดการการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ และสรางเสริมจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

๒. พัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค และแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและพอเพียง 

๓. สงเสริม สนับสนุน สวัสดิการตางๆ และสงเสริม สนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิตเกษตร
อินทรีย ใหประชาชนอยูดี กินดี เสริมสรางความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที ่

๔. พัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคใหทั่วถึง 

๕. สงเสริม รณรงคใหประชาชนใสใจในสุขภาพและควบคุมโรคติดตอ 

๖. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของเด็ก เยาวชนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และสงเสริมศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๗. พัฒนา สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

 

 



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

วิสัยทัศนประเทศไทย 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค 

เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

 

พันธกิจ 

(๑.)  สรางความเปนธรรม ในการกระจายรายได  ควบคูกับการสรางสังคมที่มุงใหคนกินดีอยูดี   

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ปลอดภัยจากอาชญากรรม  อุบัติเหตุ  ยาเสพติดและอบายมุข  คนในสังคมอยูรวมกันอยางมีสันติ
สุข  มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ 

(๒.) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพ  โดยใชความรู และ
ความคิดริเริ ่มของคนไทย  ขยายหลักประกันทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคน  สรางความมั ่นคงดาน
อาหารและพลังงาน  รวมทั้งยารักษาโรคที่ใชสมุนไพรจากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  พรอมทั้ง
ปรับโครงสรางสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

 (๓.)  สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็ง สามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจาก 

วิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู  ทักษะ  และความสามารถ  รูเทากันการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 
 

วัตถุประสงค 

 (๑)  พัฒนาใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ  ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขและสังคมมีการ         
บริหารจัดการที่ดี 

 (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  เพิ่ม
รายไดใหกับตัวเอง  อยูในสังคมไดอยางมั่นคง  ชวยเหลือกลุมคนยากจน  คนดอยโอกาส  แรงงานนอกระบบ  แรงงาน
ตางดาว  ชนกลุมนอย  ใหไดรับบริหารตาง ๆ  ของสังคมอยางเทาเทียมกับคนกลุมอื่น ๆ สนับสนุนใหทุกภาคสวน
รวมกันแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงในสังคมไทย  รวมพัฒนาประเทศไทยรวมพัฒนาประเทศอยาง
เต็มที่และเสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมไทย  รวมพัฒนาประเทศอยางเต็มที่และเสริมสรางความสัมพันธของ
คนในสังคมใหเปนนํ้าหน่ึงในเดียวกัน  โดยมีแนวทางสําคัญดังน้ี 

     ๑.๑  สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและ
สรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 

    ๑.๒  สรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงบริหารทางสังคมตามสิทธิพึงมี พึงได  เนนการสรางภูมิคุมกันใน
ระดับตัวคน  และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตันสินใจในการพัฒนาประเทศ 

     ๑.๓  การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเลือกใชชีวิตในสังคมไดหลากหลายมากข้ึน  และ
สงเสริมการมีสวนรวมในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมื่องอยางมีคุณคาและศักด์ิศร ี

     ๑.๔  เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหแนนแฟนเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

  ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  มุงพัฒนาคนไทยทุก
กลุมวันใหมีความสามารถ  ดวยการพัฒนาใหมีจิตสาธารณะหรือสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ๕ ดาน ทั้งการเรียนรู
ตอเน่ืองตอลดชีวิต  คิดเปน ทําเปน การสะสมความรูและมาคิดเช่ือมโยง  เกิดเปนความคิดริเริมสรางสรรค การเปดใน
กวางพรอมรับความคิดเห็นและปลูกฝงใหจิตในมีคุณธรรม  รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมของครอบครัว ชุมชน        
และสังคมใหมั่นคง  เอื้อตอการพัฒนาคนโดยมีแนวทางสําคัญดังน้ี 

      ๒.๑  สงเสริมคนไทยใหมีการเกิดที่มีคุณภาพ  มีการต้ังถ่ินฐานที่สอดคลองกับสภาพและโอกาส   
ของพื้นที่    

              ๒.๒   พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต   

     ๒.๓  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

               ๒.๔  เสริมสรางคานิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี  ใหสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย 

  ๓.  ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลงังาน  เปนการสรางภาคเกษตร
ใหเขมแข็ง  สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบริโภคในประเทศ  เปนฐานการผลิตที่ทําใหเกษตรกร
เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได  รวมทั้งใชเปนแหลงยากจากสมุนไพร  ใหภาคเกษตรเปนแหลงอาหารและ
พลังงาน  รวมทั้งจัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการใชในประเทศ  โดยมีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 

 



      ๓.๑  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ใชการผลิตในภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน    

      ๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มมูลคาผลผลิต 

      ๓.๓  สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 

               ๓.๔  สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 

     ๓.๕  สรางความมั่นคงดานพลังงานเพื่อสนับสนุนพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร 

      ๓.๖  ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐที่สรางสมดุลของอาหารและพลังงาน 

๔.  ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม  สนับสนุนใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาและบริการในภูมิภาคที่ใชการสรางความรูใหม  ๆ เปนเครื่องมือนําไปสูความย่ังยืนใน
กระยะยาว  พรอมกับสรางระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในดานเศรษฐกิจ  สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการ
ผลิต  การคา  และการลงทุน  รวมทั้งการพัฒนาผูประกอบการใหม  สรางเครือขายโครงสรางพื้นฐานและการจัดการ
ขนสงภายในที่เช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค  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.  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจระหวางประเทศและความมั่นคงของ
ประเทศในภูมิภาค  เปนการเตรียมพรอมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค  โดยเฉพาะการเปน
ประชาคามอาเซียน  สงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศใหเดนชัด  รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและ
ประเด็นปญหารวมระหวางประเทศ  มีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 

       ๕.๑  ขยายความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ และความเปนหุนสวนกับประเทศคูคาของ
ไทยในภูมิภาคตาง ๆ   

       ๕.๒  เสริมสรางความเขมแข็งกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ 

       ๕.๓  พัฒนาฐานการลงทุนใหสามารถแขงขันในภูมิภาค 

       ๕.๔  ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม  ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเช้ือโรค 

       ๕.๕  ประสานความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการรักษา
ผลประโยชนของชาติทั้งทางบกและทางทะเล 



  ๖.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนเปนการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณผลักดันการผลิตและการบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  มีแนวทางสําคัญ  
ดังน้ี 

        ๖.๑  การอนุรักษ  ฟนฟู  และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        ๖.๒  การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม       

๖.๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการที่นําไปสูสังคมที่เปน 

มิตรกับสิ่งแวดลอม    

        ๖.๔  การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและโครงสรางพื้นฐาน   

        ๖.๕  การยกระดับความสามารถในการปรับตัวรองรบัการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

        ๖.๖  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใสและเปนธรรม    
    

๒.๒  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

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

๑. ๑  ส ร า ง คว าม ปร อ งด อ ง ส มา น ฉั นท ข อ ง คนใ นช า ติ แ ล ะ ฟ น ฟู ป ร ะ ชา ธิ ป ไ ต ย 
๑.๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการ 

เสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมาน สามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                   ๑.๑.๒ เยียวยาและฟนฟูอยางตอเน่ืองแกบุคคลทุกฝาย  เชน ประชาชน เจาหนาที่รัฐและ
ผูประกอบการภาคเอกชน ซึ่งไดรับผลกระทบอันเน่ืองมาจากความเห็นที่แตกตาง และความรุนแรงที่กอตัวข้ึนต้ังแต
ชวงปลายของการใชรัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

     ๑.๑.๓ สนับสนุนใหคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง 
แหงชาติ (คอป.) ดําเนินการอยางเปนอิสระและไดรับความรวมมือจากทุกฝายอยางเต็มที่ในการ ตรวจสอบและคนหา
ความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางรางกายและจิตใจ 
รวมทั้งความเสียหายทางทรัพยสิน 
 

๑.๒  กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” โดยยึดหลักนิติ 
ธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด        
ยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของ สังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลืออยาง
เปนระบบดําเนินการอยางจริงจังในการ ปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับตางประเทศในการควบคุม
และ สกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังตนในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการ  



อยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของ กับยา
เสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 
 

  ๑.๓  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบในภาครัฐอยางจริงจัง    ลางภาพลักษณการ
คอรรัปช่ันของประเทศไทยดีข้ึน  ปองกันและปราบปรามการทุกจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง โดยยึด
หลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากลเพื่อใหการ ใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนโดยรวมอยางแทจริง  ปรับปรุงและแกไขกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ขยายการบังคับใชอํานาจรัฐในตําแหนงสําคัญและตําแหนงระดับสูงอยางทั่วถึง  เขมงวด
การบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ เสริมสรางมาตรฐานดาน 
คุณธรรม จริยธรรม  และธรรมภิบาลของบุคคลกรภาครัฐ  ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหยึดมั่นใน
ความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม 
 

๑.๔  สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 
สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายพื้นที่ชลประทานโดยเรงใหมีการบริหารจัดการนํ้าใน
ระดับประเทศอยางมีประสิทธิภาพใหสามารถปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได  รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตร
ดวยการกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ฟนฟูการชุดลอกคูคลองและแหลงนํ้า
ธรรมชาติที่มีอยูเดิม  ขยายเขตการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา  จัดสรางครองสงนํ้าขนาดเล็กสูไรนาและขยายเขตการจัด
รูปที่ดิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าและการผลิต สงเสรมการใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสมกับการใช
นํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพื้น  และจัดหาแหลงนํ้าในระดับไรนาและชุมชนอยางทั่วถึง 
 

  ๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ควบคูไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยนอมนํากระแสพระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเนนการสงเสริมความ
รวมมือในทุกภาคสวนกับประชาชนในพื้นที่ อํา นวยความยุติธรรมอยางทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพ
ชีวิต สรางโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถ่ิน สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบที่สอดคลองกับลักษณะพื้นที่โดยไมขัดกับ
รัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคสวนใหมีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและ ระดับปฏิบัติ 
รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของใหสอดคลอง ทันสมัยกับสภาพความเปนจริงของปญหาที่
เกิดข้ึน ตลอดจนเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบอยางเปนธรรม 
 

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

๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟอ 
และราคานํ้ามันเชื้อเพลิง 
      ๑.๗.๑ ชะลอการเก็บเงินเขากองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงบางประเภท 
ช่ัวคราวเพื่อใหราคานํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสรางราคาพลังงานทั้งระบบใหมุงสูการสะทอนราคา
ตนทุนพลังงาน 



    ๑.๗.๒ จัดใหมีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบอาชีพรถรับจางขนสงผูโดยสารสาธารณะ 
ในวงเงินที่เหมาะสมกับคาใชจายนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใชจริงตอเดือน 

    ๑.๗.๓ ดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปน 
ธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต 

    ๑.๗.๔ แกไขปญหาคาครองชีพโดยการดูแลราคาสินคาและการมีรายไดเพื่อเพิ่มกําลัง 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 และบุคลากรสามารถดํารง
ชีพไดอยางมีศักด์ิศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี 

    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 ปข้ึนไป 
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 ลานบาท 
จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ลานบาท จัดต้ังกองทุนต้ังตัวไดในวงเงินประมาณ 
๑,๐๐๐ ลานบาท ตอสถาบันอุดมศึกษาที่รวมโครงการ สนับสนุนการสรางผูประกอบกรายยอย เพื่อใหสามารถกูยืม
เพื่อการสรางอาชีพ ผนวกกับกลไกของ “หนวยบมเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุงใหเกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม
ที่จะเปนกลไกใหมในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจจัดสรรงบประมาณเขากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน 
(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ และ ๕๐๐,๐๐๐ บาทตามลําดับ
ขนาดของหมูบาน เพื่อใหหมูบานบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนดวยตนเอง 
 

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน     โดยดูแลราคาสินคา 
เกษตรใหมีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใชวิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาด
ซื้อขายลวงหนา รวมทั้งผลักดันใหเกษตรกรสามารถขายสินคาเกษตรไดในราคาสูงเพียงพอเมื่อ เทียบกับตนทุน และ



นําระบบรับจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมั่นคงดานรายไดใหแก เกษตรกร เริ่มตนจากการรับจํานํา
ขาวเปลือกเจาและขาวเปลือกหอมมะลิ ความช้ืนไมเกินรอยละ ๑๕ ที่ราคาเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ     
๒๐,๐๐๐ บาทตามลําดับ พรอมทั้งจัดใหมีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติใหแก เกษตรกร  การ
จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรใหสมบูรณ และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 

๑.๑๒ เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศโดยประกาศใหป พ.ศ.๒๕๕๔ – 
๒๕๕๕เปนป “มหัศจรรยไทยแลนด” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยวตางชาติ
เขารวมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีข้ึนในชวงป พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางเอกลักษณและการ
ผลิตสินคาในทองถ่ิน  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  สนับสนุนภารกิจของ
มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปะหัตกรรมอันทรงคุณคา เพื่อสรางงาน สรางอาชีพแกราษฎรผูยากไรให
สามารถพัฒนาเปนชางฝมือดานศิลปะที่มีความสามารถสูงและสรางช่ือเสียงใหกับประเทศ 

๑.๑๔  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ   เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ๓๐ 
บาทรักษาทุกโรค  เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับบริการอยางมีคุณภาพ สะดวก  รวดเร็ว และเปนธรรม รวมทั้งบูรณา
การสิทธิของผูปวยที่พึงไดรับจากระบบประกันสุขภาพตางๆ  บูณาการแผนงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ให
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน  ตลอดจนสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุมคาตอการใหบริการ
มาใชใหแพรหลาย  รวมทั้งจัดใหมีมาตรการลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสูการ
เจ็บปวยเรื้อรัง  ไดแก โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือด  และโรงมะเร็งรวมทั้งการเฝา
ระวังโรคอุบัติใหม  และมาตรการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

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

๑.๑๖  เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง    โดยม ี
สภารางใหรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อวางกลไกการใชอํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม 
และองคกรที่ใชอํานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบตอประชาชนและพรอมรับการตรวจสอบ ทั้งน้ี ใหประชาชนเห็นชอบผาน
การออกเสียงประชามติ 
 
(๒) นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ 

๒.๑  เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  ดํารงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพ 
แหงองคพระมหากษัตริย   นอมนําพระราชดําริทั้งปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติใหเปน
รูปธรรม  เพื่อใหประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย  ทั้งจะสงเสริมและเผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการ
เรียนรูรักสามัคคี  และดําเนินชิวิตอยางพอเพียง 
 

  ๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทับและระบบปองกันประเทศ  พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพของกองทับและระบบปองกันประเทศใหมีความพรอม ในการพิทักษรักษาเอกราช  อธิปไตย ความมั่นคง  
และผลประโยชนแหงชาติ  สนับสนุนใหกองทับมีโครงสรางที่เหมาะสม  มีความทันสมัยสงเสริมกิจการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศใหสามารถบูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนใหเปนเอกภาพ  นําไปสูการพึ่งพาตนเอง



ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณไดเอง  สนับสนุนสิทธิและหนาที่กําลังพลของกองทับเพื่อใหเปนทหารอาชีพในระบอบ
ประชาธิปไตย  และสามารถผนึกกําลังประชาชนใหมีสวนรวมในการักษาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งกําหนดเปน
บทบาทของทหารในการชวยเหลือประชาชน  โดยเฉพาะอยางย่ิง กรณีเกิดภัยพิบัติรายแรง  ขณะเดียวกันจะปรับปรุง
สวัสดิการของกําลังพลทุกระดับใหมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีข้ึน 
 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ สงเสริมใหกองทัพพัฒนา 
ความสัมพันธทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพรอมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 
พัฒนาความสัมพันธของหนวยงานดานความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนให ทั้งจะแกไขปญหาตาง ๆ กับ
ประเทศเพื่อนบานบนพื้นฐานของการสรางบรรยากาศความไวเน้ือเช่ือใจทั้ง ภาครัฐและภาคประชาชน ดําเนินการ
สํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและสนธิสัญญา ที่มีอยูเพื่อมิใหเปนเงื่อนไขของความ
ขัดแยง รวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อระงับยับย้ังและปราบ ปรามอาชญากรรมขามชาติและ
ยาเสพติดใหหมดไป 
 

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหารวิกฤตการณเพื่อรับมือภัยคุกคาม
ดานตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางข้ึนที่มากข้ึน โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนให
สามารถดําเนินงานรวมกันอยางม ีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจาก
ภัยตาง ๆ รวมถึงใหความสําคัญในการเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับปญหาความมั่นคงในรูปแบบ ใหมในทุกดาน ไดแก 
ดานพลังงาน ดานสิ่งแวดลอม ความมั่นคงของมนุษย อาชญากรรมขามชาติ การกอการราย และอุบัติภัย ทั้งน้ี เพื่อให
มีความพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปญหาดานความมั่นคง ในยุคโลกาภิวัตน 
 
(๓) นโยบายเศรษฐกิจ    

มุงเนนการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  เรงใหเศรษฐกิจขยายตัวเต็มที่ตามศักยภาพ   
ขณะเดียวกันจะตองสงเสริมการกระจายรายไดและขยายโอกาสในกาเขาถึงบริการและปจจัยการผลิตใหมีความเปน
ธรรม สรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจใหเอื้ออํานายตอการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนใหเปน
กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีการดําเนินนโยบายทางการเงินและการคลังที่สอดประสานกัน     เพื่อ
สรางเสถียรภาพของระดับราคาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศและเสถียรภาพของระบบการเงิน  เพื่อใหเปน
ภูมิคุมกันตอความเสี่ยงตาง ๆ นอกจากน้ีรัฐบาลยังใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  โดยเฉพาะการ
ขนสงในระบบรางเพื่อลดตนทุนการผลิต  กําหนดนโยบายดานพลังงานที่เหมาะสม  เพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันในภาคการลงทุนและการผลิตของไทย   
 

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
๓.๑.๑ ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศและใหเศรษฐกิจ

สามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนการกระจายรายไดที่เปน
ธรรม และกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน มีการจางงานเต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพระมัดระวัง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนยาย เงินทุนระหวางประเทศ โดยการสรางความเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ รวมถึงการสรางความรวมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับความผันผวนที่
อาจเกิดข้ึน 

๓.๑.๒ ปรับโครงสรางภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ สรางความเปนธรรมในสังคม สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสรางฐานรายไดภาษีที่
ย่ังยืนในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดทั้งจากภาษีและที่มิใชภาษี 



๓.๑.๓ บริหารสินทรัพยของประเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้ง 
สินทรัพยของภาครัฐ ตลอดจนทุนในทองถ่ินที่รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาการจัดต้ัง
กองทุนที่สามารถใชในการบริหารสินทรัพยของชาติให เปนประโยชน เชน กองทุนมั่งค่ังแหงชาติกองทุนน้ํามัน 
เช้ือเพลิงสํารองแหงชาติ และกองทุนความมั่นคงทางอาหาร เปนตน 
 

๓.๒ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
๓.๒.๑ ภาคเกษตรกรรม 
จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีขอมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถวนสามารถ 

เช่ือมโยงกับบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อความสะดวกในการสนับสนุน
ชวยเหลือ และพัฒนาเกษตรกร สรางหลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพใหแกเกษตรกร  จัดใหมี
อาสาสมัครเกษตรหมูบานเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนจัดใหมีรายการโทรทัศนเพื่อการเกษตรเพื่อ
เผยแพรความรูดานการผลิต และการตลาดแกเกษตรกรทั่วไป 

๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแหงใหม โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหมในทุกภูมิภาคที่เหมาะสม 

เพื่อรองรับการลงทุน ดานอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษ และพัฒนาเสนทางการขนสงเช่ือมโยงระหวางพื้นที่อุตสาหกรรม
ดังกลาวกับทา เรือนํ้าลึกแหลมฉบังและทาเรือมาบตาพุด รวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหวางฝงอันดามันและ
ฝงอาวไทยสําหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน 

๓.๒.๓ การตลาด การคา และการลงทุน 
สงเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหมเพื่อลดการพึ่งพาการ 

สงออกไปตลาดหลัก โดยสงเสริมการสงออกสินคาและบริการในตลาดใหม ไดแก จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา  และยุโรปตะวันออก พรอมทั้งรักษาสวนแบงในตลาดหลักไมใหลดลง ตลอดจนการเตรียมความพรอมในเชิง
ของทักษะเทคโนโลยี และวิทยาการที่จําเปนในการแขงขันระดับโลกเพื่อการขยายตัวอยางย่ังยืนของ ประเทศใน
อนาคต และเปนการสงเสริมใหสินคาและบริการของไทยเปนที่รูจักและยอมรับอยาง แพรหลายจากผูบริโภคใน
ประเทศตาง ๆ 
 

๓.๓ นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน   การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชน    และการบริหาร 
จัดการระบบขนสงสินคาและบริการ   พัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางราง โดยเช่ือมโยงโครงขายและการบริหาร
จัดการขนสงผูโดยสาร และสินคาและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และระหวางประเทศ 
รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเสนทางรถไฟ 
 

๓.๔ นโยบายพลังงาน   กํากับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสม เปนธรรมและมุงสูการสะทอน 
ตนทุนที่แทจริง โดยปรับบทบาทกองทุนนํ้ามันใหเปนกองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคา สวนการชดเชยราคาน้ันจะ
ดําเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุม สงเสริมใหมีการใชกาซธรรมชาติมากข้ึนในภาคขนสง และสงเสริมการใชแกสโซฮอล
และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 
 

๓.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต
สาธารณะที่มีการใชงาน ตามความเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย ผลักดันใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ใชกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะจัดใหมีบริการเครือขายอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานการใหบริการในพื้นที่



สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมคิดคาใชจาย หรือกําหนดเปนเงื่อนไขใหผูประกอบการจัด
ใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
 
(๔) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔.๑ นโยบายการศึกษา   สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  
โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแกประชากร ทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้ง ชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูต้ังแตอยูใน
ครรภมารดาถึงแรกเกิดใหไดรับการ 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 จัดระบบอํานวยความสะดวก 
และมาตรการการกํากับดูแล ติดตามการเขาออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีฝมือเขาประเทศ ควบคู
กับการปองกันผลกระทบจากการเขาประเทศของแรงงานไรฝมือ 
 

๔.๓ นโยบายสุขภาพ    ขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนเลิศในผลิตภัณฑและการบริการดาน 
สุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสราง
ความกาวหนาใน ทางวิชาการ และไมกอใหเกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย สนับสนุนเอกชนให
จัดบริการศูนยพักฟนผูปวยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแกไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการใชบุคลากรทางการ 
แพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน 
 
(๕) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  
โดยการปฏิรูป การจัดการที่ดินโดยใหมีการกระจายสิทธิที่ดินอยางเปนธรรมและย่ังยืนโดยใช มาตรการทางภาษีและ
จัดต้ังธนาคารที่ดินใหแกคนจนและเกษตรกรรายยอย พิจารณาใหประชาชนไดใชประโยชนที่ดินทิ้งรางทางราชการ 
ปกปองที่สาธารณประโยชน ที่ดินทุงเลี้ยงสัตว หามการปดกั้นชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิ
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน นํ้า ปาไม และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แกไขปญหาการดําเนินคดีโลกรอนกับคนจน สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและ
ปรับตัวตอผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองคความรูและ
ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการ



พยากรณและคาดการณความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับ
พื้นที่ จัดทํายุทธศาสตรรองรับพิบัติภัยระยะยาว สงเสริมและเรงรัดการเตือนภัย และการเตรียมความพรอมในการ
รับมือความแปรปรวนในปจจุบัน เพื่อใหเปนฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปองกันภัยพิบัติ
โดยเฉพาะนํ้าทวม สึนามิ แผนดินไหว และดินถลม สรางกลไกสงเสริมการเขาถึงขอมูลระดับชุมชน ทองถ่ิน เพิ่มขีด
ความสามารถในระดับชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศและภัยพิบัติตาง ๆ ดําเนิน
การศึกษาอยางรอบคอบในเรื่องของความจําเปนของโครงการพัฒนาเข่ือนและ เกาะเพื่อปองกันกรุงเทพฯ และภาค
กลางใหปลอดภัยจากการเพิ่มข้ึนของระดับนํ้าทะเล และจากการละลายของนํ้าแข็งข้ัวโลกตามสภาวะโลกรอนที่กําลัง
เกิดข้ึน 
 
(๖) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  ใหความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย  และนวัตกรรม  เพื่อเปนปจจัยสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการสรางศักยภาพความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ  โดยรัฐบาลจะเรงพัฒนาประเทศไทยใหเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรูดวยการเสริมสราง
ความรูดานวิทยาศาสตรใหประชาชนไดใชชีวิตประจําวัน  เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรให
เพียงพอตอความตองการของประเทศ  สนับสนุนและสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  และ
สถาบันการศึกษาข้ันสูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้งสงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศแลภูมิสารสนเทศ  เพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ 
 
(๗) นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน  โดยสงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐ  
เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และความ
รวมมือดานอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคเพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกันสรางความสามัคคี
และสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดต้ังประชาคมอาเซียนและสงเสริม
ความรวมมือกับ ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ และเตรียมความพรอมของทุกภาคสวน
ในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง             
ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคใหเปนประโยชนตอการขยายฐานเศรษฐกิจ
ทั้งการผลิตและการลงทุน โดยใหความสําคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่อยูตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
และเมืองชายแดน 
 
(๘) นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ

สามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนไดตามความคาดหวัง รวม ทั้งสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหลาย ๆ แหงรวมกันจัดบริการสาธารณะบางอยาง ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่
องคการปกครองสวนทองถ่ินตองรวมกันทํา โดยคํานึงถึงความจําเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถ่ิน ให
มีการเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับตาง ๆ ในพื้นที่ เพื่อเปนฐานสําคัญในการสงเสริม



และพัฒนาประชาธิปไตยในทองถ่ินใหเขมแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธของราชการบริหารสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหมีความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
พรอมรองรับภารกิจและใหบริการที่ ดีแกประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งใหกับ
องคกรปกครองสวนทอง ถ่ินตามที่บัญญัติเปนหลักการไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๔ การ
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบใหมีความทันสมัย  

สอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับหลักนิติธรรม เรงรัดจัดต้ังองคกร
เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายและองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ ยุติธรรมใหสามารถดําเนินการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ไดอยางเปนรูปธรรม 
 
สวนทองถ่ินในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี ๑๑ 

๑.๑ พัฒนาบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ไดอยางมีประสิทธิภาพ มุง
เสริมสรางความเขมแข็งใหภาคีตางๆ สามารผลักดันและดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ        
ฉบับที่ 11 ไดอยางเหมาะสม โดย 

 

 ๑.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชนใหมีความพรอมในการดําเนินงานที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา                   
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๑ ติดตามความกาวหนาตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของภาคี                        
การพัฒนาอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอชุมชน โดยมีภาควิชาการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการ                  
และใชชุมชนเปนพื้นที่หลักในการพัฒนา 
 

 ๑.๓ เสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานตามภารกิจที่กฎหมายระบุไว
อยางมีประสิทธิภาพปรับปรุงกฎระเบียบที่ไมเอื้อใหเกิดอํานาจในการบริหารจัดการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการกิจกรรมการพัฒนาในทองถ่ิน เปนเครือขายกับทองถ่ินใกลเคียงในการพัฒนาพื้นที่และปรับโครงสราง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหภาคีการพัฒนามีสวนรวมในการบริหารจัดการการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 
 

 ๑.๔ ปรับบทบาทภาครัฐในการดําเนินงานและทัศนคติในการทํางาน โดยทําหนาที่อํานวยความสะดวกและ
ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตางๆ เกิดเปนเครือขายการพัฒนารวมกันสามารถเช่ือมโยงการ
ดําเนินงานของทุกภาคีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และปรับทัศนคติขาราชการใหมุงบริการและดูแลประชาชนอยาง
สม่ําเสมอและเปนธรรมในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับพื้นที่ 
 

 ๑.๕ ปรับแนวคิดภาคเอกชนใหทํางานรวมกับภาคชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชนไดอยางเปนพันธมิตรโดยมี
ภาครัฐเปนผูประสานประโยชนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น 
 

 ๑.๖ สงเสริมใหสื่อพัฒนาบทบาทการเปนสื่อกลางเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงสรางสรรคสังคม                
เปนสื่อสาธารณะที่มุงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
 



 สรางสภาพแวดลอมใหเ อ้ือตอการดําเนินงานภายใตบทบาทภาคีการพัฒนาตางๆเกิดการบูรณาการ                                  
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 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความสัมพันธทําใหขอมูลขาวสารตาง 
ๆ เลื่อนไหลระหวางภาคีการพัฒนาสามารถสรางความเขาใจไดอยางถูกตองตรงกัน 
 
การดําเนินงานของ สศช.รวมกับภาคีการพัฒนา เปนการดําเนินงานในหลายรูปแบบที่จะทําใหการขับเคลื่อนแผน ฯ 
สูการปฏิบัติเปนรูปธรรมและเกิดข้ึนจริง ดังน้ี 
 ๑.๑ สื่อสารและเผยแพรสาระสําคัญของแผนฯ ๑๑ ใหกวางขวางในทุกกลุมและพื้นที่ผานชองทางและสื่อ  
ตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติ /ดําเนินการไดในทุกระดับ 
 

 ๑.๒ ปรึกษาหารือและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกฝายผานกลไกที่เปนทางการและไมเปนทางการที่ทํา
ใหเกิดความเขาใจรวมกันในสาระรายละเอียดของแผน ฯ ๑๑ รวมทั้งเปนพี่เลี้ยงใหแกสํานักงานจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคัดสรรประเด็นการพัฒนาใหเหมาะสมกับพื้นที่พัฒนาชุดขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ / ภูมิสังคม 
รวมทั้งกําหนดกลไกเพื่อประสานการทํางานทั้งในแนวราบและแนวด่ิง การฝกอบรมการจัดทําเครื่องมือในการทํางาน
และเช่ือมโยงงบประมาณ 
 

 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 การบรหิารจัดการ 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 พัฒนา และอนุรักษการทองเที่ยว 
๗. สงเสริมการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 
๘. สงเสริมและพัฒนาองคความรูเพื่อการทองเที่ยวและบริการ 
๙. พัฒนาสิง่อํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
๑๐. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานการผลิต / การคา / การบริการ  
     อยางมีคุณภาพและคุมคา 
๑๑. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

 

วิสัยทัศนจังหวัดอุตรดิตถ 

““  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย   
สืบสานสืบสานวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืนวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน””  

 
เปาประสงค 
๑. เปนดินแดนแหงความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรมประเพณีท่ีดีงาม มีจริยธรรม เปนระเบียบเรียบรอย เศรษฐกิจมั่นคง 
๒. ประชาชนมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง 
๓. ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑ OTOP มีคุณภาพปลอดภัย และมีระบบ
การตลาดที่ดี 
๔. มีการพัฒนาที่ย่ังยืน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม และประเพณีที่งดงาม 
๕. มีศักยภาพการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธอันดี ทั้งภายในและระหวางประเทศ 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรูคูคุณธรรม มีวินัย และอยูอยางเปนสุข มีรายได และ
การครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

๒. สงเสริม พัฒนา ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ใหมีคุณภาพปลอดภัยและมีระบบ
การตลาดที่ดี 

๓. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน 

๔. พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่ 

๕. สงเสริม การคา การลงทุน การทองเที่ยว ทั้งภายในและตางประเทศ ตลอดจนสรางสัมพันธไมตรีอันดีระหวาง
ประเทศในภูมิภาค 

ประเด็นยุทธศาสตร 
     ๑. เสริมสรางบานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรูคูคุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายไดอาชีพท่ี
เหมาะสม ชุมชนเขมแข็ง มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
กลยุทธ 
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุง โครงขายคมนาคม ผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้ง
โครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึงและเทาเทียมกันสามารถรองรับความเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ 

๑.๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากรดวยความรูคูคุณธรรม พรอมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหสะอาด 
โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อยกระดับการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
 



๑.๓ พัฒนาทรัพยากรมนุษยบนพื้นฐานความเสมอภาคโดยการสรางโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผลสัมฤทธ์ิ
ดานคุณภาพและการเรียนรูใหครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษา ตลอดจนเปดโอกาส ในการเรียนรูและเขาถึง
แหลงขอมูลสารสนเทศไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 

๑.๔ พัฒนาความเปนอยูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งวัยเด็ก เยาวชน วัยทํางาน และผูสูงอายุ สงเสริมใหประชากร         
วัยทํางานใหมีงานทํา มีหลักประกันท่ีมั่นคงในชีวิต มีความมั่นคง คุมครองแรงงานเด็กและสตรี สงเสริมบริการ
สาธารณสุข สุขอนามัย สรางภูมิคุมกันทางสังคม สรางความปรองดองดวยกีฬา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีเหมาะสม 

๑.๕ สงเสริมใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเครือขายอยางตอเน่ือง เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
นําไปสูการพึ่งตนเอง และลดปญหาความยากจน 

๑.๖ ชวยเหลือและสนับสนุนการมีงานทําและรายไดของประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ
สรางความเช่ือมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม 

๑.๗ เสริมสรางสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความมั่นคงเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด มีความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการรวมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองการสรางสรรค
สังคมใหเกิดความสมานฉันท และความมั่นคงภายในและชายแดน การบริหารวิกฤติการณดานสาธารณภัย การดําเนิน
กิจกรรมสาธารณชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนในลักษณะเครือขาย ใหสามารถแสดงความ
คิดเห็น และเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่อยางมีสวนรวม 
 

     ๒. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัย และมี
ความมั่นคงทางอาหาร  
กลยุทธ 
๒.๑ สงเสริม พัฒนากระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาโดยมุงพัฒนา
ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค 

๒.๒ สงเสริมพัฒนาการปลูกพืชการปศุสัตว และประมงที่สอดคลองกับการตลาด โดยสงเสริมการลดตนทุนการผลิต 
เพิ่มรายไดในภาคการเกษตร 

๒.๓ เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการใหกับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกรและผูประกอบการตลอดจนการ
สงเสริมกลุม OTOP กลุมธุรกิจ ผูประกอบการ SMEs ใหมีความเขมแข็ง 

๒.๔ สงเสริมการศึกษาการวิจัย การสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินคาคาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการแปรรูป และผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพ และปลอดภัย   

   
     ๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และการทองเท่ียว 
กลยุทธ 
๓.๑ ทํานุบํารุง รักษา และสืบทอดประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยการเช่ือมโยงกับการพัฒนาทาง
สังคม การทองเที่ยว และเศรษฐกิจ 
 



๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการการ
ประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓.๓ สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร กับเพื่อนบานทั้งภายในและตางประเทศ 

๓.๔ มีการพัฒนาการทองเที่ยวทุกดาน โดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณและศักยภาพสูง 
 

    ๔. ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ พัฒนาแหลงนํ้า การจัดการสิ่งแวดลอม และพลังงานท่ีดี 
กลยุทธ  
๔.๑ สนับสนุนใหมีการสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ พรอมกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม การ
ฟนฟูทรัพยากรดิน การพัฒนาแหลงนํ้า การบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบและคุมคาเพื่อรักษา ดํารงไวซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําร ิ

๔.๒ กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชน ใหเพียงพอแกการ
อยูอาศัยและการเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติทั้งผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิต
ของชุมชนทองถ่ิน อยางย่ังยืนและมีสวนรวม 

๔.๓ สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมเมืองและทองถ่ิน ภายใตการมีสวนรวมของชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

๔.๔ สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม การผลิตและการใชพลังงานทดแทนอยางเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

๔.๕ สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษพลังงานและการบริหารจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังใน
ภาครัฐและเอกชนอยางมีสวนรวมและยั่งยืน 
 
๕. เพ่ิมศักยภาพ การคา การลงทุน การทองเท่ียว และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
กลยุทธ  
๕.๑ เสริมสรางความรวมมือและความรูเกี่ยวกับการคา การลงทุน และการบริการ ใหกับผูประกอบการทั้งภายในและ
ตางประเทศ 

๕.๒ พัฒนาสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับจังหวัดภายในภูมิภาคและอื่นๆ รวมทั้งตางประเทศ โดยยึดหลักการ
ปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค สนับสนุนการเพิ่มและขยายชองทางการคา การลงทุนการทองเที่ยวและการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมอันดี อยางย่ังยืน 

๕.๓ พัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการ พัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจชายแดนและระบบ 
Logistics ใหเอื้อประโยชนตอการคา การลงทุน การทองเที่ยว เปนการเพิ่มมูลคาใหกับการคาในตลาดเดิม และ
แสวงหาตลาดใหม 

๕.๔ สงเสริมใหมีการประกอบกิจการ มีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดทั้งทางตรงหรือทางออม 
และคุมครองผูบริโภค 



๕.๕ สนับสนุน ใหมีการปรับปรุงและแกไข กระบวนการผานแดน เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และ
การทองเที่ยว 

๕.๖ พัฒนาสินคาและบริการ เสริมสรางความปลอดภัยและสุขอนามัย ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภค คูคา และนักทองเที่ยว 

๕.๗ สนับสนุนใหมีการปรับปรุง พัฒนา แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน วัฒนธรรม และประวัติศาสตร โดยการมีสวนรวม
ของชุมชน และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

 

วิสัยทัศน 

“ อําเภอแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย 

มั่นใจการตลาด ทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม ” 
 

พันธกิจ 

๑. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  สิ่งสําคัญทางประวัติศาสตรรวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ิน  วัฒนธรรม  
ประเพณีดีงาม  

๒. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิตภาพเกษตรกรรม  ภาพแปรรูปใหมีคุณภาพ  ปลอดภัย  และมีระบบ
การตลาดที่ดี 

๓. พัฒนาทองที่อําเภอใหมีความเปนระเบียบสวยงามเปนเมืองนาอยู   ประชาชนมีความสุขในการดํารงชีวิต และมี
ความปลอดภัย 

๔. สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร  
 

๑. ปรับโครงสรางภาคการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดรายจาย  ปลอดภัยจากสารพิษ พัฒนาธุรกิจการตลาด 

กลยุทธ 

๑.๑ พัฒนาระบบการผลิตภาคเกษตรกรรม  การแปรรูป  เพื่อเพิ่มมูลคาโดยมุงเนนพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ 
และปลอดภัยตอผูบริโภค 

๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนการใชสารอินทรียชีวภาพแทนการใชสารเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายไดใน
ภาคการเกษตร 

๑.๓ พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืช ใหมีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตตอเน้ือที่ที่ผลิตอยูเดิม 

๑.๔ สงเสริมการศึกษาวิจัยการสรางนวัตกรรมและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรกรรมและการแปรรูป 

 

๒. จัดการเรื่อง กรรมสิทธิ์เก่ียวกับท่ีดินใหเพียงพอแกการอยูอาศัยและทําเกษตรกรรม  

กลยุทธ 
๒.๑ สงเสริมการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินใหเพียงพอแกการอยูอาศัยและทําการเกษตร 

 
 



๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ 
๓.๑ การแกไขปญหาความยากจนและความเดือดรอนของประชาชน 

๓.๒ การแกไขปญหายาเสพติด 

๓.๓ การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๓.๔ ความปลอดภัยในอาหารและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

๓.๕ สงเสริมการกีฬาและการสาธารณสุข 

  ๓.๖ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและวินัยจราจร 

 ๓.๗ สงเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และศีลธรรมของประชาชน 

 ๓.๘ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๓.๙ ประชาชนไดรับการบริการที่ดี เสมอภาคและเปนธรรม 

 ๓.๑๐ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองรวม 

 ๓.๑๑ การสงเสริมอาชีพและรายได 

 

๔. พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการทองเที่ยว 

กลยุทธ 

๔.๑ อนุรักษและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 
ความงามตามธรรมชาติ 

๔.๒ บริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว 
 

๕. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธ 

๕.๑ การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค 

๕.๒ การพัฒนาไฟฟา ประปา โทรศัพท 

๕.๓ พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 



นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
 

“ หาดกรวดตําบลแหงความสุข ” 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๒   การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ ๓   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดให
ประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ ๔   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ ๕   การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย 

ยุทธศาสตรที่ ๖   การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ ๗   การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
 

 

แนวทางเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. บริหารจัดการการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ และสรางเสริมจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

๒. พัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค และแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและพอเพียง 

๓. สงเสริม สนับสนุน สวัสดิการตางๆ และสงเสริม สนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิต  เกษตร
อินทรีย ใหประชาชนอยูดี กินดี เสริมสรางความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที ่

๔. พัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคใหทั่วถึง 

๕. สงเสริม รณรงคใหประชาชนใสใจในสุขภาพและควบคุมโรคติดตอ 

๖. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของเด็ก เยาวชนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  และสงเสริมศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๗. พัฒนา สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

 
 
 

 



 



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  2557 ปที่ 2  2558 ปที่ 3  2559 รวม 
 จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 จํานวน 
โครงการ 

 งบประมาณ 
 จํานวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
 จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

8   4,715,000 7 

 

 16,085,000 7 118,533,500 22  139,133,500 

2. การพัฒนาแหลงนํ้า 
เพื่ออุปโภคบริโภค และ 
เพื่อการเกษตร 

14 49,000,000 5 15,000,000 3 9,500,000 22   73,500,000 

3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม ชุมชน 
สินคาการเกษตร การ
ทําเกษตรอินทรีย และ
การเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชน 

30 21,305,000 20 9,165,000 16 5,765,000 66   36,235,000 

4. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 48  47,600,000 15  47,756,000 13  25,900,000 76  121,256,000 

5. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข และ
อนามัย 

25   2,890,000 9   1,290,000 8    790,000 42 4,970,000 

6. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา  
ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

24   4,220,000 4   4,700,000 3   4,600,000 31   13,520,000 

7. การพัฒนาดาน
การเมือง การบริหาร 
และการจัดการของ
เทศบาล 

21   8,450,000 3   1,200,000 2    400,000 26  10,050,000 

รวม    170 137,980,000     63  95,196,000     48 165,248,500    285  398,664,500  



 

1. ช่ือองคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลหาดกรวด 
2. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2557 
 

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

 

ยุทธศาสตร 

ปที่ 1  2557 ปที่ 2  2558 ปที่ 3  2559 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 
 

18 5,650,000 8 

 

8,100,000 5 1,100,000 31 14,850,000 

2.พัฒนาภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การแปรรูป 
และผลิตภัณฑOTOP ใหมี
คุณภาพปลอดภัย และมี
ความม่ันคงทางอาหาร 
 

5 33,800,000 2 7,500,000 1 1,500,000 8 42,800,000 

3.พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และการ
ทองเที่ยว 
 

4 1,180,000 - - - - 4 1,180,000 

4.ดํารงไวซ่ึงทรัพยากร 
ธรรมชาติที่สมบูรณ         
พัฒนาแหลงนํ้า การจัดการ
ส่ิงแวดลอมและพลังงานที่ดี 
 

6 91,8565,000 5 5,085,000 7 118,533,500 18 1,042,183,500 

5.เพิ่มศักยภาพ  การคา 
การลงทุน  การทองเที่ยว 
และความสัมพันธกับ 
ประเทศเพื่อนบาน 
 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

รวม 34 959,295,000 16 20,785,000 14 121,233,500 64 1,101,313,500

 

 
 
 
 



 
 
5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2557 
 

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.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

3 3.52 - - - - - - - -    8 100 

2.การพัฒนาแหลงนํ้า 
เพื่ออุปโภคบริโภค  
และ เพื่อการเกษตร 

13 15.29 - - - - - - - -    14 100 

3.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม ชุมชน 
สินคาการเกษตร การ 
ทําเกษตรอินทรีย และ
การเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชน 

11 12.94 - - - - - - - -    30 100 

4.การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

31 36.47 - - - - - - - -    48 100 

5. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข และ 
อนามัย 

7 8.23 - - - - - - - -    25 100 

6.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา  
ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

10 11.76 - - - - - - - -    24 100 

7.การพัฒนาดาน
การเมือง การบริหาร 
และการจัดการของ
เทศบาล 

10 11.76 - - - - - - - -    21 100 

รวม 85 99.97 - - - - - - - -  170 100 

 
 
 
 
 
 



6. การเบิกจายงบประมาณป 2557 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

งบปกติ เงินสะสม อุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

1,998,076 25.11 - - - - 1,998,076   25.11 

2. การพัฒนาแหลงนํ้า 
เพื่ออุปโภคบริโภค และ 
เพื่อการเกษตร 

- - 2,063,800 50.75 - - 2,063,800  50.75 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สังคม ชุมชน สินคาการ 
เกษตร การทําเกษตรอินทรีย 
และการเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชน 

  269,905 3.39 - -   108,500 100   378,405  103.39 

4. การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐาน 

3,101,500 38.98 2,002,200 49.24 - -  5,103,700   88.22 

5.การพัฒนาดานสาธารณสุข 
และอนามัย 

  392,690 4.93 - - - -   392,690 4.93 

6. การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

387,623 4.87 - - - - 387,623 4.87 

7. การพัฒนาดานการเมือง 
การบริหาร และการจัดการ
ของเทศบาล 

1,806,300 22.70 - - - - 1,806,300 22.70 

รวม  7,956,094   99.98 4,066,000   99.99  108,500   100 12,130,594 299.97 



 
สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

7. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2557 
 

 
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................................ตุลาคม  2557................................... 
 

สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2557 
3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏิบัติ 

1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9 4 

2. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร 14 13 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการ เกษตร การทํา
เกษตรอินทรีย และการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน 

37 18 

4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 48 31 

5. การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย 25 8 

6. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

24 14 

7. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล 21 11 

 
 
 
สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 
 

4.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

พอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

ไมพอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 32 19.5 112 68.3 20 12.2 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 30 18.3 119 72.6 15 9.1 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 37 22.6 109 66.5 18 11 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 34 20.7 103 62.8 27 16.5 

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 30 18.3 97 51.9 37 22.6 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 32 19.5 110 67.1 22 13.4 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 33 20.1 98 59.8 33 20.1 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 35 21.3 105 64.0 24 14.6 

ภาพรวม 32.9 20 106.6 64.1 24.5 14.9 

 



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

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.2 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.1 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.2 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 

ภาพรวม 8 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ 
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ 
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. มีแหลงนํ้าอุปโภค  บริโภค  เพิ่มข้ึนใน
ครัวเรือนที่ใชนํ้าอุปโภค  บริโภค  

ครัวเรือน 1,689 1,696 + 7 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตรที่ 2 …......................การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร……..................... 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.3 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.2 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.2 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.1 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 

ภาพรวม 8.2 
 
 
 
 
1)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน) 

เพ่ิม/
ลด 

1. การเพิ่มข้ึนของกลุมอาชีพตางๆ ของ
ประชาชนในตําบลหาดกรวด 

แหง 5 5 - 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 …....................การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย     

และ เพิ่มรายไดใหประชาชน...................... 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.3 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.6 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.6 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 

ภาพรวม 8.5 
 
 
 
 
1)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. ประชาชนไดรับบริการดาน
สาธารณูปโภค ไดทั่วถึง 

ครัวเรือน 2,155 2,160 + 5 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 



 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 …...................การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน…....................... 
1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.2 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.1 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.4 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.3 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 

ภาพรวม 8.3 
 
 
 
 
 
2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. ประชาชนไดศึกษาอยางนอย 
มัธยมศึกษาปที่ 6 และสามารถประกอบ
อาชีพที่ตนตองการได 

ครัวเรือน 2,318 2,323 + 5 

     
     
     
     
     
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 5 ……………………………การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย………………………… 
1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.2 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.6 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.1 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.2 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.2 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 

ภาพรวม 8.3 
 
 
 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. การเพิ่มข้ึนของการใหความชวยเหลือ
สวัสดิการผูดอยโอกาสทางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

คน 1,575 1,575 - 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 6 ……......การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน…........... 
1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.3 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.3 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.2 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.3 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.4 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.3 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 

ภาพรวม 8.3 
 
 
 
 

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. การรวมกันดูแล รักษาสภาพพื้นที่
สาธารณประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดีข้ึน 

แหง 6 6 - 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 7 ….....................การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร.............................. 
1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.3 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.1 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.1 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.3 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.6 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.3 

ภาพรวม 8.3 
 
 
 
 
2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. การรวมกันดูแล รักษาสภาพพื้นที่
สาธารณประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดีข้ึน 

แหง 1 1 - 

2. พัฒนาการบริการของเทศบาล รวดเร็ว 
ถูกตองตามระเบียบ 

คน 83 83 - 

3. จัดสถานที่สํานักงานเทศบาลตําบลหาด
กรวด ใหสวยงามเกิดความประทับใจแกผู
ที่มาใชบริการ 

แหง 10 10 - 

     
     
     
     
     
     
 
 



 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีโครงการตามแผนยุทธศาสตรสามป  (พ.ศ.2557 - 2559)  
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ 

 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการท่ีดําเนินการในป 2557 

ราคาประมาณ
การต้ังไว (บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๓ หวยตะคอ หมูที่ ๙ บาน
เขาตอง (ชวงที่ ๒)  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๖ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๕๗๘ ตาราง
เมตร 
 

856,000 854,000 2,000 

2 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยนครสวรรค หมูที่ ๗ 
(สุดทาย) ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๓๐๐ ตารางเมตร 
 

159,000 158,500 500 

3 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแมลูกจันทร (กลุมตาเล็ก)   
หมูที่ ๗ (ชวงที่ ๑) ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๓๐๐ ตารางเมตร 
 

483,000 481,500 1,500 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย๘ บุงจิก ทางไปหนองหอย 
(บานตาเปยก) หมูที่ ๓ (ชวงที่ ๑) ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา 
๗๕๐ ตารางเมตร 
 

402,000 400,700 1,300 

5 โครงการกอสรางถนน คสล.เช่ือซอย ๔ – ซอย ๕ บานทา 
หมูที่ ๕ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๔๐๕ ตารางเมตร พรอม
วางทอระบายนํ้า Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน 
 

219,000 218,300 700 

6 โครงการกอสรางถนน คสล.สายปาแดง – หวยพิกุล หมูที่ ๕ 
บานทา (ชวงที่ ๓) ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๒๙๗.๕๐ 
ตารางเมตร 
 

156,000 155,500 500 

7 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๔ สูบนํ้าดวยไฟฟา       
(ชวงที่ ๑) ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร 
 

402,000 401,000 1,000 

8 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๒ บานซาน (ชวงที่ ๒) หมูที่ 
๖ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๒๗๓.๐๐ ตารางเมตร 
 

147,000 146,500 500 

9 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๐ บานซาน (ชวงที่ ๑) หมู
ที่ ๖ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
 

159,000 158,500 500 



ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2557 
ราคาประมาณ

การต้ังไว (บาท) 
ราคาจาง 

ความ
ประหยัด 

10 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๘ บานซาน (ชวงที่ ๑) หมูที่ 
๖ ขนาดกวาง   ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร มีผิวจราจรไมนอยกวา ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร 
 

128,000 127,500 500 

11 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาเทศบาล กลุมโรงเรียนดงชางดี 
หมูที่ ๘ บานดงชางดี ปริมาณงานทอประปา พีวีซี ขนาด Ø 
๓ น้ิว ช้ัน ๘.๕ ปลายบาน จํานวน ๓๒๐ ทอน 

200,000 196,000 4,000 

12 โครงการวางทอประปา หมูที่ ๖ บานซาน กลุมประปานายผิว 
ปริมาณงานทอประปา พีวีซี ขนาด Ø ๒ น้ิว ช้ัน ๘.๕ ปลาย
บาน จํานวน ๗๓ ทอน 

62,000 60,000 2,000 

13 โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า บริเวณขางซอยทรัพยมงคล 
หมู ๑ บานทับใหมทอ คสล.ขนาด Ø ๐.๐๖ เมตร จํานวน ๗ 
ทอน 
 

7,700 7,500 200 

14 โครงการวางทอระบายนํ้า บริเวณทางเขาบานนางบรรเลง, 
ชัยณรงค, อูซอมรถ หมูที่ ๓ บานบุงจิก ปริมาณงานวางทอ
ระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๐๖ เมตร จํานวน ๒๕ ทอน บอ
พักนํ้า ขนาด ๐.๗๕ x ๐.๗๕ เมตร จํานวน ๓ บอ และ ขุด
ลอกที่ต้ืนเขิน ระยะทาง ๓๐ เมตร 
 

55,000 54,000 1,000 

15 โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า บริเวณซอย ๙  หมูที่ ๓ 
บานบุงจิก ปริมาณงานวางทอระบายนํ้า ขนาด Ø ๐.๔๐ 
เมตร จํานวน ๔๘ ทอน บอพักนํ้า ขนาด ๐.๕๕ x ๐.๕๕ 
เมตร จํานวน ๓ บอ ปริมาณงานทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø 
๐.๖๐ เมตร จํานวน ๒๒ ทอน 
 

81,000 79,000 2,000 

16 โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยนครสวรรค บริเวณบาน
นางสมพร หมูที่ ๗ บานไผใหญ ปริมาณงานวางทอระบายนํ้า 
คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๗ ทอน 
 

5,400 5,200 200 

17 โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยนครสวรรค บริเวณบาน
นายบุญชวย  คําคง หมูที่ ๗ บานไผใหญ ปริมาณงานวางทอ
ระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๖ ทอน 

4,700 4,500 200 

18 โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยแมชํานาญ บริเวณบาน
นายทรงวุฒิ หมูที่ ๗ บานไผใหญ ปริมาณงานวางทอระบาย
นํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๗ ทอน 
 

5,400 5,200 200 

19 โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยแมชํานาญ บริเวณบาน
นายสาหราย พรมแดง หมูที่ ๗ บานไผใหญ ปริมาณงานวาง
ทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๙ ทอน 
 

7,000 6,300 700 



ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2557 
ราคาประมาณ

การต้ังไว (บาท) 
ราคาจาง 

ความ
ประหยัด 

20 โครงการวางทอ คสล.ระบายนํ้า ซอยขางวัดเนินโพธ์ิ หมูที่ ๖ 
บานซาน ปริมาณงานวางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ 
เมตร จํานวน ๑๑๘ ทอน บอพักนํ้า ขนาด ๐.๕๕ x ๐.๕๕ 
จํานวน ๔ บอ 

100,000 99,0000 
 
 
 

1,000 

21 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน ไหลทาง เขต
ที่ ๑ (หมู ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙) ปริมาณดินลูกรังรวมไมนอยกวา 
๒,๗๑๕ ลูกบาศกเมตร   
 

398,500 397,000 1,500 

22 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังภายในหมูบาน ไหลทาง เขต
ที่ ๒ (หมูที่ ๔) ปริมาณดินลูกรังรวมไมนอยกวา ๒๗๓ 
ลูกบาศกเมตร   

40,000 39,500 500 

23 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เขาที่เกษตร หมูที่ ๙ บานเขา
ตอง ปริมาณงานผิวทางกวาง ๕ เมตร ยาว ๗๙ เมตร พรอม
วางทอระบายนํ้า ขนาด Ø ๐.๐๘ เมตรจํานวน ๘ ทอน 

100,000 99,000 1,000 

24 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางชบา  อ่ําแจง หมูที่ 
๓ บานบุงจิก  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๕.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๖๕.๐๐ ตาราง
เมตร วางทอระบายนํ้าขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๖ ทอน 
ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 

95,000 94,000 1,000 

25 โครงการกอสรางทางเช่ือม คสล.ซอย 1 สิทธิโชค หมูที่ ๒ 
บานหาดกรวด  ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๑.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๘๔.๐๐ ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 

45,000 44,500 500 

26 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางบุญเชิญ  แกวมณี  
หมูที่ ๓ บานบุงจิก  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๕๖.๐๐ 
ตารางเมตร วางทอระบายนํ้าขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน 
๑๐ ทอน ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 

95,000 94,000 1,000 

27 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางรานอาหารนองนุก หมูที่ 
๓ บานบุงจิก  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๕๐.๐๐ ตาราง
เมตร ทางเช่ือม คสล. ๔ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง พรอม
เกรดเกลี่ยเรียบ 

 

 

82,000 81,000 1,000 



 

 

 

 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2557 
ราคาประมาณ

การต้ังไว (บาท) 
ราคาจาง 

ความ
ประหยัด 

28 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๙ บานซาน หมูที่ ๖ บาน
ซาน (ชวงที่ ๑)  ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๖๗.๕๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๓๓๗.๕๐ ตาราง
เมตร ทางเช่ือม คสล. ๔๘ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง 
พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 
 

200,000 199,000 1,000 

29 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๘ บานทา (ชวงที่ ๑)  หมูที่ 
๕ บานทา ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 
๖๒.๕๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๘๗.๕๐ ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 
 

100,000 99,000 1,000 

30 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนางบุญรอด  พุก
พลอย หมู ๕ บานทา ขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๖๒.๕๐ 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 

100,000 99,500 500 

31 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนางเจนจิรา บุญแย 
หมูที่ ๕ บานทา ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๖๕.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๘๑.๕๐ ตาราง
เมตร ทางเช่ือม คสล. ๖.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง 
พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 
 

100,000 99,000 1,000 

32 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานนายบุญเลิศ  มวง
พันธ หมูที่ ๕ บานทา ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๖๒.๕๐ เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๑๘๗.๕๐ 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 
 

100,000 99,000 1,000 

33 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 8 หมูที่ 4 บานวังหมู ขนาด
กวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร 
พื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๕๖๔.๐๐ ตารางเมตร วางทอ
ระบายนํ้า ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๖ ทอน ลงลูกรัง
ไหลทาง พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ 
 

298,000 297,000 1,000 

 รวม 5,401,700 5,369,200 32,500 



แบบประมวลผล 
 

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตําบลหาดกรวด ทั้งหมด 9 หมูบาน  โดยการสุม

ตัวอยางประชากรหรือประชาชนผูที่มาติดตอ และใชบริการ  ตอบแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจผลการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวดในปงบประมาณ พ.ศ.2556  ปรากฏวา มีผูตอบแบบสอบถามสํารวจความ

พึงพอใจ  จํานวน  164  คน  จากแบบสอบถาม  จํานวน 220 ชุด  โดยมีรายละเอยีดดังตอไปน้ี 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

เพศ  (1)  ชาย                               จํานวน  78 คน                

(2)  หญิง                                        จํานวน  86 คน 

อายุ  (1)  ตํ่ากวา  20  ป                           จํานวน  6 คน 

(2)  ระหวาง  20-30  ป                   จํานวน  24 คน 

                  (3)  ระหวาง  31-40  ป                    จํานวน  36 คน                       

(4)  ระหวาง  41-50  ป                    จํานวน  55 คน 

(5)  ระหวาง  51-60  ป                    จํานวน  34 คน 

(6)  มากกวา  60  ป                        จํานวน  9 คน 

การศึกษา (1)  ประถมศึกษา                         จํานวน  59 คน      

(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา         จํานวน  52 คน                           

(3)  ปวส.หรือเทียบเทา                   จํานวน  23 คน                  

(4)  ปริญญาตรี                                จํานวน  28 คน      

(5)  สูงกวาปริญญาตรี                    จํานวน  4 คน 

(6)  อื่นๆ.........................               จํานวน  3 คน 

อาชีพ  (1)  รับราชการ                               จํานวน  6 คน        

(2)  บริษัทเอกชน                           จํานวน  8 คน               

(3)  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว                                  จํานวน  34 คน                       

  (4)  นักเรียนนักศึกษา                    จํานวน  37 คน 

(5)  เกษตรกร                                จํานวน  8 คน 

  (6)  รับจาง      จํานวน  62 คน 

  (7)  อื่นๆ(ระบุ)...................                          จํานวน  3 คน 

 

 

 

 



 
สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

พอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

ไมพอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 32 19.5 112 68.3 20 12.2 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 30 18.3 119 72.6 15 9.1 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 37 22.6 109 66.5 18 11 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 34 20.7 103 62.8 27 16.5 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 30 18.3 97 51.9 37 22.6 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 32 19.5 110 67.1 22 13.4 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 33 20.1 98 59.8 33 20.1 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 35 21.3 105 64.0 24 14.6 

ภาพรวม 32.9 20 106.6 64.1 24.5 14.9 
 
 

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

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.2 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.1 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.2 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 

ภาพรวม 8 
 
 
 
 
 



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

1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.3 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.2 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.2 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.1 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 

ภาพรวม 8.2 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 …............................การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน…............................................. 

1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.3 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.6 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.6 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 

ภาพรวม 8.5 
 
 
 
 
 



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

1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.2 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.1 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.4 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.3 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 

ภาพรวม 8.3 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 5 …...................การพัฒนาสังคม.......................... 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.2 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.6 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.1 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.2 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.2 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 

ภาพรวม 8.3 
 
 
 
 
 
 



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

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.3 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.3 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.2 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.3 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.4 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.3 
8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 

ภาพรวม 8.3 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 7 ….....................การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม................................... 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.3 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.1 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.1 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.3 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.6 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.3 

ภาพรวม 8.3 
 
 
 
 
 
 
 



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 ......................การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม....................... 
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 …...............การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร................... 

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 3 …....................การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และ 
                   เพิ่มรายไดใหประชาชน....................... 

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 ….............................การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน............................ 

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 …..............................การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย.................................... 

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 ............การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน…........ 

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 ……....................การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร................................. 

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 
ประจําป  ๒๕๕๗ 

วันจันทรที่  ๑๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 

    ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นายปลิม             คลายปน ประธานกรรมการ นายปลิม              คลายปน 
๒ นายพะเยาว          เมฆไหว กรรมการ นายพะเยาว          เมฆไหว 
๓ ส.อ.วัชชิระ           บํารุงเกตุ กรรมการ ส.อ.วัชชระ           บํารุงเกตุ 
๔ นายสมเด็จ           กัดมั่น กรรมการ นายสมเด็จ           กัดมั่น 
๕ นางสําราญ           ประกอบทรัพย กรรมการ นางสําราญ           ประกอบทรัพย 
๖ นางนันทนภัส         ศิริสราญลักษณ กรรมการ นางนันทนภัส         ศิริสราญลักษณ 
๗ นางสวง               คุมอักษร กรรมการ นางสวง               คุมอักษร 
๘ นายชนะ              บุญรอด กรรมการ นายชนะ              บุญรอด 
๙ นางประวิง            วอนสรอย กรรมการ นางประวิง            วอนสรอย 

๑๐ นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา กรรมการ นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา 
๑๑ นางสาวอารม         คุมแสง กรรมการ นางสาวอารม         คุมแสง 
๑๒ นางสาวอังคณา        คงรอด กรรมการและเลขานุการ นางสาวอังคณา       คงรอด 
๑๓ นางสาวสุพรรณี       ไวคง ผูชวยเลขานุการ นางสาวสุพรรณี       ไวคง 

 

เรื่อง ติดตามและประเมินผลการทํางาน ป ๒๕๕๗  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

    ประธาน  กลาวเปดประชุมตามมาตรฐานที่กําหนดในระเบียบ หมวด ๖ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 

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

 โดยใหคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการอีกหน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่  
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 



และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่ว
กันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  
๔. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ 
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ   เพื่อ
เสนอผูบริหารทองถ่ิน 
๒. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
๓. หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
๔. ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล  เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
๕. ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจ
จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

    เลขานุการ   วันน้ีเปนการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ  
(อังคณา  คงรอด) เทศบาลตําบลหาดกรวด ตามที่ไดมีคําสั่งแตงต้ัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมีหนาที่ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ และ
จะตองรายงานการติดตามและประเมินผลดังกลาวใหนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด และ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวดไดทราบผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณที่ผานมา 
โดยในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานน้ันจะตอง 

 มีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงจึงจะเปนไปตามระเบียบและขอบังคับการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา 

- ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การหาแนวทางในการติดตามประเมินผลการทํางานของเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 



เลขานุการ   ตามทีใ่หคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ีไดพิจารณาแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยจากการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตําบลหาดกรวดโดยการแจกแบบสอบถามใหประชาชน
ทั้ง ๙ หมูบาน โดยแบง หมูที่ ๑, ๒ จํานวนหมูละ ๒๐ ชุด หมูที่ ๓, ๔, ๕, ๖ จํานวนหมูละ 
๓๐ ชุด หมูที่  ๗, ๘, ๙ จํานวนหมูละ ๒๐ ชุด  รวมทั้งหมด ๒๒๐ ชุด  โดยไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด ๑๖๔ ชุด  โดยเปนเพศชายจํานวน ๗๘ ชุด เพศหญิง
จํานวน ๘๖ ชุด โดยภาพรวมของความพึงพอใจที่ประชาชนตําบลหาดกรวดมีตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
๑. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  พอใจมากรอยละ ๑๙.๕  

พอใจรอยละ ๖๘.๓  ไมพอใจรอยละ ๑๒.๒ 

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  พอใจมากรอยละ 

๑๘.๓  พอใจรอยละ ๗๒.๖  ไมพอใจรอยละ ๙.๑  

๓. เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  พอใจมากรอยละ 

๒๒.๖  พอใจรอยละ ๖๖.๕  ไมพอใจรอยละ ๑๑ 

๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  พอใจมากรอยละ ๒๐.๗  พอใจ

รอยละ ๖๒.๘  ไมพอใจรอยละ ๑๖.๕ 

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  พอใจมากรอยละ ๑๘.๓          พอใจ  

รอยละ ๕๑.๙  ไมพอใจรอยละ ๒๒.๖ 

๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  พอใจมากรอยละ ๑๙.๕         พอใจ

รอยละ ๖๗.๑  ไมพอใจรอยละ ๑๓.๔ 

๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน  พอใจมากรอย

ละ ๒๐.๑  พอใจรอยละ ๕๙.๘  ไมพอใจรอยละ ๒๐.๑ 

๘. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  พอใจมากรอยละ ๒๑.๓  

พอใจรอยละ ๖๔.๐  ไมพอใจรอยละ ๑๔.๖ 

และความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละ

ยุทธศาสตรมีดังน้ี 

   ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ภาพรวมรอยละ ๘.๒ 
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร   ภาพรวม         
                    รอยละ ๘.๒ 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตร    
                    อินทรีย และการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน   ภาพรวมรอยละ ๘.๕ 
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   ภาพรวมรอยละ ๘.๓ 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย   ภาพรวมรอยละ ๘.๓ 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา 
                    ทองถ่ิน   ภาพรวมรอยละ ๘.๓ 
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล    
                    ภาพรวมรอยละ ๘.๓ 



ทั้งหมดที่กลาวมาขางตนน้ันเปนการสรุปแบบประเมินผลการติดตามประเมินผลในแตละ
ยุทธศาสตร ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร ในภาพรวม 

 

ผอ.ดงชางดี   จากที่เลขานุการไดกลาวมาขางตนในภาพรวมสวนที่ ๒ ชาวบานเกิดความพึงพอใจ
ในแตละยุทธศาสตรไดคอนขางดี ไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ ถือวาเปนสิ่งที่ดีในแตละ
ยุทธศาสตรที่ไดคะแนนในภาพรวมไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  แตดูจากดานของการศึกษาแลวไม
คอยมีโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาสักเทาไหร และเน่ืองดวยขณะน้ีประเทศของเรา
ตองกาวเขาสู AEC เพื่อเปนการพัฒนาดานการศึกษาจึงอยากเสนอในเรื่องของการศึกษาให
มีการพัฒนามากข้ึนกวาน้ี 

 

หมอนันนภัส   จากการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนน้ันถือวาเปนสิ่งที่ดี เพราะในการ
สํารวจความพึงพอใจอาจจะมีผลตอเทศบาลในระยะยาว และอยากใหมีการอธิบายในการ
ประเมินผลการทํางานของเทศบาลใหกับประชาชนไดรับทราบเพื่อที่ในปหนาผลการ
ประเมินในปหนามากข้ึนไปกวาปน้ี 

   
สําราญ  ประกอบทรัพย   อยากเสนอใหในการแจกเอกสารการติดตามประเมินผลครั้งตอไปอยากให

เจาหนาที่ลงแจกในจุดที่เทศบาลไดดําเนินการโครงการเองเพื่อที่จะไดคะแนนตามความเปน
จริงและตรงจุดประสงคตามที่เราตองการ  

ผอ.บานซาน   อยากใหปรับเรื่องของโครงการที่จะนํามาพิจารณาใหคณะกรรมการทราบกอนที่จะ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล และอีกอยางอยากใหเพิ่มเติมในสวน
ของโรงเรียนทั้ง ๕ โรงเรียน ใหมีกิจกรรมมากข้ึนกวาน้ี     

เลขานุการ   สรุป  ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลหาดกรวด ควรปรับคะแนนความพึงพอใจใหเปน ๕ ชอง แทนแบบเกา และเวลาลง
แจกแบบสอบถามควรอธิบายใหชาวบานทราบถึงการใหคะแนนวาควรใหคะแนนอยางไง 
และควรใหแจกแบบสอบถามตรงจุดที่ไดดําเนินโครงการไป จึงจะไดผลคะแนนดีที่สุด มี
คณะกรรมการทานใดจะเสนอแนวทางอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปลาคะ ถาไมมีจะใหประธาน
กลาวปดประชุม 

  

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 
 
 
 

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

เทศบาลตําบลหาดกรวด 
      
 
 
 
 

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

   เทศบาลตําบลหาดกรวด 



 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด 

เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

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

  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.๒๕๕๗ ทั้งน้ี 

ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

            ( ลงช่ือ )   

                                  (นายสมัย   สายบุญสง) 

                    นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด  
 

 


