


 
คํานํา 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 
๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อ
ทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนประจําทุกป อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
โดยรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินทราบ เพื่อใหผูบริหารไดเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาทองถ่ิน และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินได
ทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ภายในเกาสิบวันหลังสิ้นปงบประมาณ  
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด จึงหวังเปนอยางย่ิงวาการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะไดทราบถึง
ความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ได
บรรลุวัตถุประสงคตามแนวทางและยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินเพียงใด เพื่อจะไดเปนแนวทางในการทบทวนการ
ดําเนินงานและแกไขปรับปรุงกระบวนการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยใหสอดคลองและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง ตอไป 
 
 
 
 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      เทศบาลตําบลหาดกรวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

     หนา 
 
สวนท่ี ๑     ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

                 -  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด     ๑ 
        -  ยุทธศาสตรระดับชาติ        ๒ – ๖           

-  การพัฒนากลุมจังหวัด        ๗ – ๑๕ 
      

 
สวนท่ี ๒     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

                 -  แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๖ 
        -  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ๑๗ – ๒๑ 
        -  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร   ๒๑ – ๒๙ 

 
 
 
 

ภาคผนวก   
 

 -  โครงการตามแผนยุทธศาสตรสามป (พ.ศ.๒๕๕๘– ๒๕๖๐)     
 -  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 เยาวชนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสงเสริมศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
๗. พัฒนา สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

 

 

 

 

 



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

วิสัยทัศนประเทศไทย 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค 

เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 

(๑.) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตไดรับการคุมครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียมมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคทุกภาคสวน
ไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส     เปนธรรม 

(๒.) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรมเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะและการดารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัยสถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

 (๓.) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิดสรางสรรคและภูมิ
ปญญาสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมพรอม
สรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๔.) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

วัตถุประสงค 

 (๑)  เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 
(๒)  เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกายใจสติปญญาอารมณคุณธรรมจริยธรรม

และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
(๓)  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพคุณภาพและย่ังยืนมีความเช่ือมโยงกับเครือขาย

ดานการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญานวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงานการผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนาไปสูการเปนสังคมคารบอนตํ่า 

(๔)  เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและเปนฐานที่มัน่คงของการพัฒนาประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เปาหมายหลัก 

(๑) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึนความเหลื่อมลาในสังคมลดลงสัดสวนผู
อยูใตเสนความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันไมตํ่ากวา๕.๐ คะแนน 

(๒) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองมีสุขภาวะดีข้ึนมีคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีความ
เขมแข็งมากข้ึนคนไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง 

(๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไมตํ่ากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใหมีสัดสวนไมตํ่ากวารอยละ ๔๐.๐ 

(๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 

ตัวชี้วัด 

(๑) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขดัชนีความสงบสุขสัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มีรายไดสูงสดุรอย
ละ๑๐.๐ กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ๑๐.๐สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนสัดสวนแรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึง
การคุมครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ัน 

(๒) จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสัดสวน
ประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเตอรเน็ตความเร็วสูงจานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาอัตราการปวย
ดวยโรคไมติดตอและดัชนีความอบอุนของครอบครัว 

(๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ 

(๔) คุณภาพนาและอากาศรอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศและสัดสวนการปลอยกาซเรือน
กระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลาดับข้ันการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

  การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและ 
ย่ังยืนภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณไดยากและซับซอนมาก
ย่ิงข้ึนการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑จึงจาเปนตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสมโดย
เรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปูองกันปจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆใหเขมแข็งควบคูกับการใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสการเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรมรวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิด
สรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอันจะนาไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ย่ังยืนมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ดังน้ี  
  

๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคมมุงสรางภูมิคุมกันต้ังแตระดับปจเจกครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อใหเปนสังคมที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึง
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดรับการคุมครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกันมีโอกาสเขาถึง
ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานในการสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคงสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค
ไดรับการคุมครองสิทธิผลประโยชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางเทาเทียมและสามารถดารงชีวิต
อยูไดอยางมีศักด์ิศรีภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใสยึดประโยชนสวนรวมและเปดโอกาสการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

  ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนมุงเตรียมคนใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางย่ังยืนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมทั้ง
ดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรงมีสติปญญาที่รอบรูและมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรมจริยธรรมมีความเพียรและรูคุณคาความ
เปนไทยมีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมให
เขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคนรวมทั้งสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนใน
ชุมชนและเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

  ๓.  ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงานใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถใชประโยชนไดอยางย่ังยืนเพื่อให
ภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคงโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาค
เกษตรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชพันธุสัตวและสัตวนารวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรอาหารและพลังงานบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและความรู
สรางสรรคการสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขณะเดียวกัน
ใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือนชุมชนและประเทศเพื่อสราง
ภูมิคุมกันใหภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองไดและเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตางๆไดอยางมั่นคง 

๔.ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนใหความสําคัญกับ
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนวัตกรรมความคิดสรางสรรคตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินเปน
พื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืนภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออานวยและระบบการ
แขงขันที่เปนธรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศมุงปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการ



ของตลาดทั้งภายในและตางประเทศสรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคพัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรคเพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตรและสรางมูลคาเพิ่มดวย
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิง
สรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสสรางความมั่นคงดานพลังงานควบคู
ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบตางๆทางเศรษฐกิจและบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ  

  ๕.  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคมมุงเช่ือมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคตางๆบน
พื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รวมทั้งเช่ือมโยงกับการผลิตในประเทศพัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาที่ย่ังยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน
รวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคและสรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรคเตรียม
ความพรอมประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียนใหความสําคัญกับการพัฒนากาลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษะที่
ทันตอการเปลี่ยนแปลงควบคูไปกับการพัฒนาความเช่ือมโยงดานขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบรวมมืออนุ
ภูมิภาคปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาเพื่อลดตนทุนการดาเนินธุรกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคี
การพัฒนาภายในประเทศต้ังแตระดับชุมชนทองถ่ินใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง   

  ๖.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนมุงบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการดูแลรักษาและใชประโยชนควบคูไปกับการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกันสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนใน
สังคมไทยโดยใหความสําคัญกับการอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปรับ
กระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ควบคุมและลดมลพิษและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพโปรงใส
และเปนธรรมอยางบูรณาการสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะโลกรอนและเพิ่ม
บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

๒.  ยุทธศาสตรหลักที่ คสช.ยึดถือเปนแนวทาง ทั้ง ๙ ดาน 
 ๒.๑ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
 ๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
 ๒.๓ ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
 ๒.๔ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
 ๒.๕ ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงประเภทในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๒.๖ ยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 ๒.๗ ยุทธศาสตรในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับ         
ประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง 
๒.๘ ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและย่ังยืนใน   
อนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 



 ๒.๙ ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปช่ันอยางย่ังยืน 
 

คานิยมหลักของคนไทยขึ้นมาใหชัดเจนขึ้น เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังน้ี 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 

๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงานเพื่อสวนรวม 

๓. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

๖. มีศีลธรรม รักษาความสตัย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 

๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

๙. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรูจักอด  
ออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอมโดยมี
ภูมิคุมกันที่ดี 

๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอบาปตาม
หลักของศาสนา 

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
 

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

““    ศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีนศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีน”” 
 

พันธกิจ 
๑. ยกระดับรายไดและกระจายรายไดควบคูกับการสรางสังคมที่มีคุณภาพอยางย่ังยืน 

๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนา 

    ผลิตภาพและการสรางสรรค 
๓. สรางความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 



ประเด็นยุทธศาสตร 

๑. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน   
๒. พัฒนาโครงขายการคา  การลงทุน การบริการเครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 

๓. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมกีฬาและสุขภาพ 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

เปาประสงค 

๑. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่มที่ย่ังยืน 
๒. เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาคและตางประเทศเพื่อใชศักยภาพแหลงที่ต้ังและความพรอม

ของโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน 

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

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
๑. จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการถายทอดความรู 
๒. จํานวนกลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

๓. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับมาตรฐาน 

๔. เสนทางเช่ือมโยง E –W – E – C  ที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

๕. จํานวนเครือขายการคาการลงทุนที่เช่ือมโยงกับกลุมประเทศอินโดจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน 

๖. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มข้ึน 

๗. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

๘. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

๙. จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรับการอนุรักษ ฟนฟ ู

๑๐. จํานวนหมูบานและชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดลอม 
๑๑. จํานวนหมูบาน / ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาองคความรูในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๒. จํานวนเครือขายหมูบาน /ที่มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
 

กลยุทธ 

๑. พัฒนาและสงเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพการแปรรูปและการบรรจุภัณฑโดยใช   
    เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๒. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics 
๓. พัฒนาและสงเสริมการคา การตลาด ทั้งภายในและตางประเทศ 



๔. สงเสริมการเตรียมความพรอมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 
๕. เสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการและการลงทุน 
๖. สงเสริม พัฒนา และอนุรักษการทองเที่ยว 
๗. สงเสริมการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 
๘. สงเสริมและพัฒนาองคความรูเพื่อการทองเที่ยวและบริการ 
๙. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
๑๐. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานการผลิต / การคา /การบริการ 
     อยางมีคุณภาพและคุมคา 
๑๑. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
  

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

วิสัยทัศนจังหวัดอุตรดิตถ 
““  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย   

สืบสานสืบสานวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืนวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน””  
 
เปาประสงค 
๑. เปนดินแดนแหงความสงบสุขมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามมีจริยธรรมและเปนเมืองนาอยู 
๒. ประชาชนและชุมชนมีความเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเศรษฐกิจมั่นคงและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองอยางมีคุณภาพ 
๓. ผลผลิตดานการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาผลิตภัณฑ OTOP มีคุณภาพปลอดภัยและมีระบบ
การตลาดที่ดี 
๔. มีการพัฒนาที่ย่ังยืนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแหลงนํ้าอุดมสมบูรณและพลังงานท่ี
เพียงพอ 
๕. จุดผานแดนถาวรภูดูมีศักยภาพการคาการลงทุนการทองเที่ยวและความสัมพันธอันดีทัง้ภายในและระหวางประเทศ
สูงข้ึน 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูมีความรูคูคุณธรรมมีวินัยมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและมีการสืบสานตอไปมคีวาม
มั่นคงและย่ังยืนในการดํารงชีวิต 
๒. สงเสริมพัฒนาผลผลิตดานการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคา OTOP ใหมีคุณภาพประสิทธิภาพ
ปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ดี 
๓. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและความสมัครสมานสามัคคีของ
ประชาชน 



๔. พัฒนาอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงนํ้าและพลังงาน 
๕. สงเสริมพัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดูและการคาการลงทุนการทองเที่ยวและความสัมพันธที่ดีทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
๑. เสริมสรางบานเมืองใหนาอยูชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธ 
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงขายคมนาคมผังเมืองทุกระดับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้ง

โครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึงและเช่ือมโยงกับจังหวัดและประเทศอื่นและรองรับการพัฒนาระบบขนสงทางรางของรัฐบาล 

๑.๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหสะอาดโปรงใสตรวจสอบไดและเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชน 

๑.๓ พัฒนาทรัพยากรมนุษยบนพื้นฐานความเสมอภาคโดยการสรางโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ผลสัมฤทธ์ิดานคุณภาพและการเรียนรูใหครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษาตลอดจนเปดโอกาส ในการเรียนรูและเขาถึง
แหลงขอมูลสารสนเทศไดอยางกวางขวางถูกตองเปนธรรมและรวดเร็ว 

๑.๔ พัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศทุกวัยสงเสริมใหประชากรวัยทํางานใหมีงาน
ทํามีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตสงเสริมบริการสาธารณสุขสุขอนามัยสรางภูมิคุมกันทางสังคมและสงเสริมการกีฬา 

๑.๕ เสริมสรางสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความมั่นคงเขมแข็งปลอดยาเสพติดมีความมั่นคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

๑.๖ สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการรวมกันพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองการ
สรางสรรคสังคมใหเกิดความสมานฉันทและความมั่นคงภายในและชายแดนการบริหารวิกฤติการณดานสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

     ๒. พัฒนาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐานและมีการบริหาร
จัดการดานการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
๒.๑ สงเสริมพัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเพื่อเพิ่มมูลคาโดยมุง

พัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค 

๒.๒ สงเสริมพัฒนาการปลูกพืชดวยระบบโซนน่ิงภาคการเกษตรการพัฒนาปศุสัตวและประมงที่สอดคลองกับ
การตลาดโดยสงเสริมการลดตนทุนการผลิตเพิ่มรายไดในภาคการเกษตร 

๒.๓ เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการใหกับภาคเกษตรสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการตลอดจนการ
สงเสริมกลุมOTOP กลุมธุรกิจผูประกอบการ SMEs ใหมีความเขมแข็ง 

๒.๔ สงเสริมการศึกษาการวิจัยการสรางนวัตกรรมและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
และการแปรรูปและผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัยตรงความตองการของตลาดและเช่ือมโยงกับการทองเที่ยว 

๒.๕ สงเสริมการมีงานทําและรายไดของประชาชนอยางทั่วถึงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และลดปญหาความยากจน 



 

    ๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินและการทองเท่ียว 
กลยุทธ 

๓.๑ ทํานุบํารุงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินโดยการเช่ือมโยงกับการพัฒนาทางสังคมการ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจใหเปนเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีเสนหย่ิงข้ึน 

๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยเพื่อใชในการผลิตสินคาบริการการ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีรายได 

๓.๓ สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตรการทองเที่ยวกับเพื่อนบานทั้งภายในและตางประเทศ 

๓.๔ พัฒนาการทองเที่ยวทุกดานทุกพื้นที่โดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณและศักยภาพสูง 

    ๔. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรสงเสริมพัฒนาพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิง่แวดลอมธรรมชาติสิ่งแวดลอม แหลงนํ้า และ
สงเสริมพัฒนาพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 

๔.๑ การสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติพรอมกับการอนุรักษพัฒนาฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการปองกันตลิ่งพังทลายการพัฒนาแหลงนํ้าการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ
เปนระบบและคุมคาและสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําร ิ

๔.๒ กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชนใหเพียงพอแก
การอยูอาศัยและการเกษตรกรรมโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติวิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน
อยางย่ังยืนและมีสวนรวม 

๔.๓ สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของเมืองและทองถ่ินภายใตการมีสวนรวมของชุมชนอยาง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนและสนับสนุนการเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

๔.๔ สงเสริมบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ
สุขภาพอนามัยสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนชุมชนทองถ่ินองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 

๔.๕ สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษพลังงานและการบริหารจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนอยางมีสวนรวมและย่ังยืน 

 
    ๕. เพ่ิมศักยภาพการคาการลงทุนการทองเท่ียวและความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
กลยุทธ 

๕.๑ พัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดูในทุกดานเพื่อใหเปนประตูสูประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่นๆที่สําคัญของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

๕.๒ พัฒนาสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับจังหวัดทั้งภายในและระหวางประเทศและพัฒนาการคาการลงทุน
การทองเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหวางกันอยางย่ังยืน 



๕.๓ พัฒนาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการพัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและระบบ Logistics ใหเอื้อประโยชนตอการคาการลงทุนการทองเที่ยวเปนการเพิ่มมูลคาใหกับการคาและ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

๕.๔ พัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูบริโภคคูคานักทองเที่ยวและประชาชน
ทั่วไป 

๕.๕ สนับสนุนใหมีการปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยวทุกดานโดยการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของและเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 
 
 

แผนพัฒนาอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
 

วิสัยทัศน 

“ อําเภอแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย 

มั่นใจการตลาด ทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม ” 
 

พันธกิจ 

๑. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สิ่งสําคัญทางประวัติศาสตรรวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ิน  วัฒนธรรม  
ประเพณีดีงาม 

๒. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิตภาพเกษตรกรรม ภาพแปรรูปใหมีคุณภาพ  ปลอดภัย  และมีระบบ
การตลาดที่ดี 

๓. พัฒนาทองที่อําเภอใหมีความเปนระเบียบสวยงามเปนเมืองนาอยู  ประชาชนมีความสุขในการดํารงชีวิต และมีความ
ปลอดภัย 

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. พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการทองเท่ียว 

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  การพัฒนาดานการศึกษาศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ ๗  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

 

แนวทางเพ่ือการพัฒนา 

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 เยาวชนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสงเสริมศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม 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 

 
 

1. ช่ือองคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลหาดกรวด 
2. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2558 
 

 
      ยุทธศาสตร 

ปที่ 1  2558 ปที่ 2  2559 ปที่ 3  2560 รวม 
 จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 จํานวน 
โครงการ 

 งบประมาณ 
 จํานวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
 จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

11 1,805,000 10 

 

16,175,000 10 118,623,500 31 136,603,500 

2. การพัฒนาแหลงนํ้า 
เพื่ออุปโภคบริโภค และ 
เพื่อการเกษตร 

17 59,000,000 5  18,500,000 3 9,500,000 25 87,000,000 

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

39 23,775,000 20  9,215,000 16 5,815,000 75 38,805,000 

4. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 84 83,615,000 43  57,006,000 12  31,900,000 139  172,521,000 

5. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข และ
อนามัย 

28  3,050,000 11  1,470,000 10    970,000 49    5,490,000 

6. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา  
ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

27 4,755,000 4 4,700,000 3 4,600,000 34 14,055,000 

7. การพัฒนาดาน
การเมือง การบริหาร 
และการจัดการของ
เทศบาล 

22 6,515,000 4 1,500,000 2 400,000 28 8,415,000 

รวม 217 182,515,000 97 108,566,000 44 139,908,500 381 462,889,500 



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

 

ยุทธศาสตร 

ปที่ 1  2558 ปที่ 2  2559 ปที่ 3  2560 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 
 

  126 148,795,000 61 

 

84,106,000    25 43,000,000   212 275,901,000 

2.พัฒนาภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การแปรรูป 
และผลิตภัณฑ OTOP ใหมี
คุณภาพปลอดภัย และมี
ความม่ันคงทางอาหาร 
 

   47 6,320,000     17   996,500    16  5,085,000 80 12,401,500 

3.พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และการ
ทองเที่ยว 
 

   27 4,755,000      4  4,700,000     3  4,600,000     34 14,055,000 

4.ดํารงไวซ่ึงทรัพยากร 
ธรรมชาติที่สมบูรณ         
พัฒนาแหลงนํ้า การจัดการ
ส่ิงแวดลอมและพลังงานที่ดี 
 

   11   1,805,000     10 

 

16,175,000    10 118,623,500     31 136,603,500 

5.เพิ่มศักยภาพ  การคา 
การลงทุน  การทองเที่ยว 
และความสัมพันธกับ 
ประเทศเพื่อนบาน 
 

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

รวม 212 161,775,000 93 106,077,500 55 171,308,500 360 439,261,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2558 
 

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 

   5  45.45 - - - - - - - -    11  100 

2.การพัฒนาแหลงนํ้า 
เพื่ออุปโภคบริโภค  
และ เพื่อการเกษตร 

  10  58.82 - - - - - - - -    17  100 

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

  13 33.33 - - - - - - - -    39  100 

4.การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

  35 41.67 - - - - - - - -    84  100 

5. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข และ 
อนามัย 

   9 32.14 - - - - - - - -    28  100 

6.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา  
ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

  14 51.85 - - - - - - - -    27  100 

7.การพัฒนาดาน
การเมือง การบริหาร 
และการจัดการของ
เทศบาล 

  10 45.45 - - - - - - - -    22  100 

รวม   96 42.11 - - - - - - - -   228  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การเบิกจายงบประมาณป 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

งบปกติ เงินสะสม อุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

136,849    2.45 - - - -   136,849    2.45 

2. การพัฒนาแหลงนํ้า 
เพื่ออุปโภคบริโภค และ 
เพื่อการเกษตร 

959,461   17.16   600,000   51.72  1,470,000  39.32  3,029,461  108.2 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สังคม ชุมชน สินคาการ 
เกษตร การทําเกษตรอินทรีย 
และการเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชน 

292,500    5.23 - - - - 292,500    5.23 

4. การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐาน 

3,662,496   65.50    60,000   5.17 - -  3,722,496   70.67 

5.การพัฒนาดานสาธารณสุข 
และอนามัย 

  108,210    1.94 - - - -   108,210   1.94 

6. การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

204,840    3.66    500,000   43.10   2,269,000  60.68  2,973,840 107.44 

7. การพัฒนาดานการเมือง 
การบริหาร และการจัดการ
ของเทศบาล 

227,100    4.06 - - - - 227,100    4.06 

รวม 5,591,456   100  1,160,000   99.99   3,739,000   100 10,490,456 299.99 



สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

7. โครงการที่ไดรบัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2558 
 

 
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. จัดซ้ือวัสดกุารศึกษา      

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  2558................................... 
 
 



สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2558 
3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏิบัติ 

1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 11 5 

2. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร 17 10 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการ เกษตร การทํา
เกษตรอินทรีย และการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน 

39 13 

4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 84 35 

5. การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย 28 9 

6. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

27 14 

7. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล 22 10 

 
สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 
 

4.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

พอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

ไมพอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 27 30.00 63 70.00 0 0 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 35 38.89 53 58.89 2 2.22 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 36 40.00 53 58.89 2 2.22 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 37 41.11 49 54.44 4 4.44 

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 29 32.22 57 63.33 4 4.44 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 32 35.56 55 61.11 3 3.33 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 47 52.22 42 46.67 1 1.11 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 41 45.56 48 53.33 1 1.11 

ภาพรวม 35.5 39.44 52.5 58.33 2.12 1.86 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 ...................การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม………… 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.84 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.89 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.78 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.80 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.79 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.90 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.91 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.87 

ภาพรวม 3.85 
 
 
 
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 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.63 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.64 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.68 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.69 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.71 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.74 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.78 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.83 

ภาพรวม 3.71 
 
 
 
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 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.72 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.60 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.60 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.66 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.68 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.67 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.66 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.77 

ภาพรวม 3.67 
 

 
 
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 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.72 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.73 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.71 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.74 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.72 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.79 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.82 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.87 

ภาพรวม 3.76 
 
 
 
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 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.96 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.93 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.92 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.89 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.93 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.96 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.99 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.06 

ภาพรวม 3.96 
 
 
 
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 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.99 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.86 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.86 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.90 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.93 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.98 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 4.00 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.04 

ภาพรวม 3.96 
 
 
 

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 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.68 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.68 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.64 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.71 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.76 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.82 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.88 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.82 

ภาพรวม 3.75 
 
 
 
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.2558 – 2560)  
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ 

 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการท่ีดําเนินการในป 2558 

ราคาประมาณ
การต้ังไว (บาท) 

ราคาจาง 
ความ

ประหยัด 

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา บานทับใหม 
หมูที่ ๑ จํานวน ๑ แหง ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 

842,000 700,000 142,000 

2 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาล
ตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

2,274,000 2,269,000 5,000 

3 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยบานทาสามัคคี 
(ซอยบานกํานัน) ชวงที่ ๑ ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ชวงที่ ๒ ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว 
๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 

1,116,000 1,115,000 1,000 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๘ พุทธรักษา หมูที่ ๒  
บานหาดกรวด ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๗.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 

592,000 590,000 2,000 

5 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายสวาท  รักใส หมูที่ ๗ 
บานไผใหญ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 

208,000 207,000 1,000 

6 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยดํารงศิลป หมูที่ ๗ บานไผใหญ 
ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 

316,000 314,000 2,000 

7 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางดารัตน   อินทะเสน 
หมูที่ ๘ บานดงชางดี ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 

176,000 175,500 500 

8 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายหวัน   คํากอน   
หมูที่ ๘  บานดงชางดี ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 

322,000 321,000 1,000 

9 โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาลานตากขาว หมูที่ ๑  
บานทับใหม ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 

80,000 79,850 150 

10 โครงการกอสรางลานตากขาว คสล.บริเวณหลังวัดเนินโพธ์ิ  
หมูที่ ๖ บานซาน พื้นที่ ๔๓๓.๕๐ ตารางเมตร 
 

213,000 212,500 500 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2558 
ราคาประมาณ

การต้ังไว (บาท) 
ราคาจาง 

ความ
ประหยัด 

11 โครงการกอสรางถนน คสล.หลังอนามัยบานทา หมูที ่๔  
บานวังหมู ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พรอมวางทอ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๘ 
ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 

682,000 680,000 2,000 



12 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ๑๖ บานซาน  หมูที่ ๖  
บานซาน ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 

220,000 219,000 1,000 

13 โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองสงนํ้าบานซาน หมูที่ ๔ 
ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 

772,000 770,000 2,000 

14 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ ๑ – ๙ ปริมาณดินลูกรังไม
นอยกวา ๑,๓๖๐ ลูกบาศกเมตร 

199,000 155,000 44,000 

15 โครงการกอสรางถังเก็บนํ้าใส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศกเมตร  
(ตอกเสาเข็ม) หมูที่ ๘ บานดงชางดี 

510,000 429,000 81,000 

16 โครงการซอมแซมคลองสงนํ้าสถานีสูบนํ้าบานทับใหม หมูที่ ๑ 

วางทอ Pvc ขนาด ๖ น้ิว ยาว ๔๑.๕๐ เมตร วางทอ คสล.
ขนาด ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๙ ทอน วางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ 
เมตร จํานวน ๘ ทอน คลองดาดคอนกรีตยาว ๗๔๗.๐๐ เมตร 

591,000 590,000 1,000 

17 จัดซื้อครุภัณฑกีฬาประเภทเครื่องเลนสนามศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหาดกรวด 

300,000 150,000 150,000 

18 ถมดินอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ ๑ บานทับใหม 100,000 97,000 3,000 

19 โครงการปรับปรุงซอมแซมทอสงนํ้า หมูที่ ๑ บานทับใหม 20,000 19,600 400 

20 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา จํานวน ๓๐ ทอน หมูที่ ๒ 13,000 13,000 - 

21 โครงการปรับปรุง ตอเติม ระบบประปา (กันนกกันใบไม) หมู ๓ 80,000 80,000 - 

22 โครงการซอมคลองสงนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานซาน 6,400 6,400 - 

23 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟสติกคอนกรีต หมูที่ ๒ 
พื้นผิวไมนอยกวา ๓๓๙ ตารางเมตร 

100,000 91,000 9,000 

24 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร หมูที่ ๒ 
บานหาดกรวด 

23,000 23,000 - 

25 โครงการปรับปรุงซอมแซมบานนายเลียด  อนเขียว หมูที่ ๕  20,000 20,000 2,000 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2558 
ราคาประมาณ

การต้ังไว (บาท) 
ราคาจาง 

ความ
ประหยัด 

26 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร หมูที่ ๒ 
บานหาดกรวด 

18,000 18,000 - 

27 โครงการขุดลอกอางเก็บนํ้าหวยนํ้าจาง หมูที่ ๗ บานไผใหญ 100,000 98,000 - 

28 โครงการขุดลอกสระนํ้าประปาปาสัก หมูที่ ๘ บานดงชางดี 100,000 96,000 4,000 

29 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.บริเวณหนาบาน 

นางยอน  ทองมาก  หมูที่ ๕ บานทา     

11,000 11,000 - 

30 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคันคลองจระเข หมูที่ ๖ 17,000 17,000 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บานซาน ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา ๑๕๐ ลูกบาศกเมตร 

31 โครงการวางทอระบายนํ้าขนาด ๖ น้ิว บริเวณหนาบาน 

นายประเสริฐ   หอมสะอาด หมูที่ ๖ บานซาน 

6,200 6,200 - 

32 โครงการวางทอระบายนํ้าขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ซอยหนองแขม 
บริเวณหนาบานนายกําพลสรรค  ไวเปย หมูที่ ๔ 

21,300 21,300 - 

33 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยดํารงศิลป หมูที่ ๗ ปริมาณ
ดินลูกรังไมนอยกวา ๑๕ ลูกบาศกเมตร 

1,600 1,600 - 

34 โครงการซอมแซมถนน คสล.ซอยบุงจิก ๑๑ หมูที่ ๓ บานบุงจิก
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 

13,200 13,200 - 

35 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๖๔ 
ทอน บริเวณบานนายปรีชา  ขําฉา  หมูที่ ๖ บานซาน 

50,500 50,500 - 

36 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๘ 
ทอน หมูที่ ๒ บานหาดกรวด 

13,300 13,300 - 

37 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร ซอยพอสุข  
หมูที่ ๙ บานเขาตอง 

6,500 6,500 - 

38 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร ขามถนน
บริเวณ ซอยนครสวรรค หมูที่ ๗ บานไผใหญ 

3,200 3,200 - 

 รวม 10,127,500 9,672,950 454,550 



แบบประมวลผล 

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตําบลหาดกรวด ทั้งหมด 9 หมูบาน  โดยการสุม

ตัวอยางประชากรหรือประชาชนผูที่มาติดตอ และใชบริการ  ตอบแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจผลการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวดในปงบประมาณ พ.ศ.2558  ปรากฏวา มีผูตอบแบบสอบถามสํารวจความ

พึงพอใจ  จํานวน  90  คน  จากแบบสอบถาม  จํานวน 90 ชุด  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

เพศ  (1)  ชาย                               จํานวน  27 คน                

(2)  หญิง                                        จํานวน  63 คน 

อายุ  (1)  ตํ่ากวา  20  ป                           จํานวน  8 คน 

(2)  ระหวาง  20-30  ป                   จํานวน  11 คน 

                  (3)  ระหวาง  31-40  ป                    จํานวน  18 คน                       

(4)  ระหวาง  41-50  ป                    จํานวน  20 คน 

(5)  ระหวาง  51-60  ป                    จํานวน  21 คน 

(6)  มากกวา  60  ป                        จํานวน  12 คน 

การศึกษา (1)  ประถมศึกษา                         จํานวน  35 คน      

(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา         จํานวน  30 คน                           

(3)  ปวส.หรือเทียบเทา                   จํานวน  10 คน                  

(4)  ปริญญาตรี                                จํานวน  15 คน      

(5)  สูงกวาปริญญาตรี                    จํานวน  0 คน 

(6)  อื่นๆ.........................               จํานวน  0 คน 

อาชีพ  (1)  รับราชการ                               จํานวน  2 คน        

(2)  บริษัทเอกชน                           จํานวน  7 คน               

(3)  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว                                  จํานวน  29 คน                       

  (4)  นักเรียนนักศึกษา                    จํานวน  18 คน 

(5)  เกษตรกร                                จํานวน  8 คน 

  (6)  รับจาง      จํานวน  14 คน 

  (7)  อื่นๆ(ระบุ)...................                          จํานวน  12 คน 

 

 

 

 

 
 



สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

พอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

ไมพอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 27 30.00 63 70.00 0 0 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 35 38.89 53 58.89 2 2.22 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 36 40.00 53 58.89 2 2.22 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 37 41.11 49 54.44 4 4.44 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 29 32.22 57 63.33 4 4.44 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 32 35.56 55 61.11 3 3.33 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 47 52.22 42 46.67 1 1.11 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 41 45.56 48 53.33 1 1.11 

ภาพรวม 35.5 39.44 52.5 58.33 2.12 1.86 
 
 

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

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.84 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.89 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.78 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.80 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.79 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.90 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.91 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.87 

ภาพรวม 3.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.63 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.64 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.68 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.69 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.71 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.74 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.78 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.83 

ภาพรวม 3.71 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 …..................การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และการ   

เพิ่มรายไดใหกับประชาชน…......................... 
1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.72 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.60 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.60 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.66 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.68 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.67 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.66 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.77 

ภาพรวม 3.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.72 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.73 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.71 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.74 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.72 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.79 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.82 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.87 

ภาพรวม 3.76 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 5 …...................การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย.......................... 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.96 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.93 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.92 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.89 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.93 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.96 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.99 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.06 

ภาพรวม 3.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 6 …..............การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน................. 
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.99 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.86 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.86 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.90 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.93 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.98 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 4.00 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.04 

ภาพรวม 3.96 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 7 ….....................การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล......................... 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.68 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.68 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.64 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.71 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.76 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.82 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.88 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.82 

ภาพรวม 3.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตรโดยให
คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน ทานจะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินของทานเทาใด 



ยุทธศาสตรที่ 1 ......................การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม....................... 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

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 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

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 
                   การเพิ่มรายไดใหประชาชน....................... 

2) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

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) ความพึงพอใจของผูเกีย่วของ 

ประเด็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

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 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

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 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/
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 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

     

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม      
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา      
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

ภาพรวม      
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ที่  ๓๕๙ /๒๕๕๘ 

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

 

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

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

 

ใหคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีหนาท่ีดังน้ี 
๑. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 

และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน 

๔. แตงต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ี  เปนตนไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  

 
 

                 (นายสมัย   สายบุญสง) 
             นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ประจําป  ๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๒๕  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลหาดกรวด 

 

    ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นายปลิม             คลายปน ประธานกรรมการ นายปลิม              คลายปน 
๒ นายพะเยาว          เมฆไหว กรรมการ นายพะเยาว          เมฆไหว 
๓ นายสมเด็จ           กัดมั่น กรรมการ นายสมเด็จ            กัดมั่น 
๔ นางนิตย              นอยกอ กรรมการ นางนิตย               นอยกอ 
๕ นางนันทนภัส        ศิริสราญลักษณ กรรมการ นางนันทนภัส         ศิริสราญลักษณ 
๖ นางสวง              คุมอักษร กรรมการ นางสวง                คุมอักษร 
๗ นายชนะ              บุญรอด กรรมการ นายชนะ               บุญรอด 
๘ นางสยุมพร           ทาใจ กรรมการ นางสยุมพร            ทาใจ 
๙ นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา กรรมการ นางสาวพรรณพิไล   สาดคํา 

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

 

    ผูขาดประชุม 
๑. นางประวิง    วอนสรอย 

๒. ส.อ.วัชชิระ    บํารุงเกตุ 
 

เรื่อง ติดตามและประเมินผลการทํางาน ป ๒๕๕๘ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  
 

ประธาน  กลาวเปดประชุมตามมาตรฐานที่กําหนดในระเบียบ หมวด ๖ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่
ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่  
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ
ชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 



ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ 
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ      
เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
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   กอนอื่นตองขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ีคะ ตามที ่
(อังคณา  คงรอด) เราไดมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวดโดยมี

หนาที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด และตองรายงาน
การติดตามและประเมินผลดังกลาวใหนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหาดกรวดไดทราบผลการดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมาโดยในการ
ประชุมตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา 

- ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การหาแนวทางในการติดตามประเมินผลการทํางานของเทศบาลตําบลหาดกรวด 
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เลขานุการ   ตามที่ปที่แลวเราไดดําเนินการโดยใหแบบสอบถามกับผูใหญบานเพื่อใหผูใหญบาน
ไดแจกใหกับลูกบานน้ันไดผลออกมาไมคอยตรงตามความเปนจริง เปนผลที่ไมคอยหนา
พอใจ ในปน้ีเทศบาลตําบลหาดกรวดไดใหเจาหนาที่ลงดําเนินการสํารวจเองโดยการสุม
สํารวจ หมูบานละ ๑๐ ชุด แบบสอบถามในแตละชุดน้ันจะมี ๕ คะแนน โดยจะมีคะแนน
มากที่สุด ๕ คะแนน คะแนนมาก ๔ คะแนน คะแนนปานกลาง ๓ คะแนน คะแนนนอย ๒
คะแนน คะแนนนอยที่สุด ๑ คะแนน เพื่อไมใหชาวบานสับสนในการใหคะแนน เราจึงได
จัดทําแบบประเมินข้ึนมาใหมเพื่อใหงายตอการที่ชาวบานประเมินความพึงพอใจ  โดย
ภาพรวมความพึงพอใจที่ประชาชนตําบลหาดกรวดมีตอเทศบาลตําบลหาดกรวดเปนดังน้ี 



แบงเปนเพศชาย จํานวน ๒๗ ชุด เพศหญิง จํานวน ๖๓ ชุด และตามแตละยุทธศาสตรใน
ภาพรวมไดคะแนนในเกณฑพอใช ดังน้ี จากคะแนนรวมรอยละ ๕   

   ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ภาพรวมรอยละ ๓.๘๕ 
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร   ภาพรวม         
                    รอยละ ๓.๗๑ 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตร    
                    อินทรีย และการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน   ภาพรวมรอยละ ๓.๖๗ 
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   ภาพรวมรอยละ ๓.๗๖ 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย   ภาพรวมรอยละ ๓.๙๖ 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา 
                    ทองถ่ิน   ภาพรวมรอยละ ๓.๙๖ 
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล    
                    ภาพรวมรอยละ ๓.๗๕ 
ทั้งหมดที่กลาวมาขางตนน้ันเปนการสรุปแบบประเมินผลการติดตามประเมินผลในแตละ
ยุทธศาสตร ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร ที่เราไดลงสํารวจคะ 

ผอ.บานซาน   จากที่ไดกลาวมาน้ันวาปน้ีการที่เราไดลงสํารวจขอมูลเองน้ันจึงทําใหเราไดขอมูลที่
เปนจริงมากกวาปที่ผานมาแนนอน จึงทําใหการสํารวจความพึงพอใจน้ันเปนไปในทางที่ดี 
แตผมอยากขออีกอยางวา อยากใหการลงสุมสํารวจน้ันลงไปในจุดที่มีประชากรทํา
การเกษตรมากกวาน้ี เพราะจากที่ดูผลการสํารวจมักสํารวจคนที่คาขายมากกวา คนที่ทํา
การเกษตร อยากจะขอใหเพิ่มเติมในปหนาครับ 

 

เลขานุการ   ขออธิบายอยางน้ีนะคะ คือในชวงเวลาที่พวกเราลงสํารวจขอมูลน้ันสวนมากมีแตผู
ที่อยูรานคาคะ เพราะอาจเปนชวงเวลาที่เราเขาไปสํารวจน้ัน ผูที่ทําการเกษตรกรอาจจะไม
อยูบานคะ ในปหนาเราจะตองเปลี่ยนเวลาในการลงสํารวจเพื่อที่จะใหไดกลุมเปาหมาย
ตามที่ทานคณะกรรมการเสนอมาคะ 

คุณหมอนันทนภัส   ขอชมเชยนะคะสําหรับการที่เจาหนาที่ลงสํารวจขอมูลในครั้งน้ีไดรับทราบผล
คะแนนที่ตรงมากกวาทุกครั้งที่เราจัดสงแบบสอบถามใหกับผูใหญบานมากคะ แตวา
แบบสอบถามเทาที่ดูยังมีผิดพลาดอีกบางจุดนะคะเด๋ียวคอยปรับปรุงกันตอไปคะ ในสวนที่
อยากจะขอใหปรับปรุงน้ันคือในสวนที่ ๒ ของแบบสอบถามคะอยากใหมีการเปลี่ยนแปลง
จาก พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ มาเปนในแบบคะแนนเหมือนสวนที่ ๓ เพราะถาเราทํา
แบบเดิมจะทําใหผลสรุปออกมาไมตรงตามแบบจริงๆ แตถาเราปรับมาเปนคะแนน เราจะได
ผลสรุปที่ตรงตามความตองการมากที่สุด แตสําหรับครัง้น้ีไมเปนไร แตอยากใหแกไขในครั้ง
ตอไป เราจะตองชวยกันปรับๆไปคะเพื่อที่จะใหไดผลสรุปคะแนนในครั้งตอไปออกมา
สมบูรณมากย่ิงข้ึนกวาในปที่ผานมา 

เลขานุการ   ตองขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ไดเสนอขอผิดพลาดของเรา เราจะไดนําไป
ปรับปรุงในครั้งตอไปเพื่อใหเกิดผลประโยชนตอเทศบาลมาข้ึนกวาเดิม    

สท.พะเยาว   เทาที่ดูจากผลการสรุปในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลใน    
ป ๕๘ ผมคิดวาในครั้งน้ีน้ันแตละยุทธศาสตรที่ไดมาจากการลงพื้นที่สํารวจน้ันไดผลคะแนน
ออกมาในเกณฑ ดีมาก ถึง ปานกลาง ก็ถือไดวาการทํางานของเทศบาลในป ๕๘ น้ันมีผล
การตอบรับจากประชาชนออกมาคอนขางดี ในปหนาก็อยากใหผลออกมาดีเหมือนกับปน้ี
เพื่อจะไดเปนแรงผลักดันในการทํางานของเทศบาลหาดกรวดตอไป 



เลขานุการ   กอนที่เราจะปดการประชุมในวันน้ีมีคณะกรรมารทานใดมีขอเสนอแนะอะไร
เพิ่มเติมเพื่อใหเจาหนาที่ไดปรับปรุงในครั้งหนาอีกหรือไมคะ ถาไมมีผูใดเสนอแนะก็จะให
ทานประธานไดชวยสรุปและกลาวปดการประชุมคะ 

 ประธาน   สรุปการประชุมในครั้งน้ีก็ไดมีการเสนอแนะไว ๒ ขอ ใหปรับปรุงในสวนที่ ๒ ของ
แบบสอบถาม และใหลงสํารวจกลุมเปาหมายที่เปนเกษตรกรใหมากข้ึนปหนาเพื่อใหผลการ
ดําเนินในปหนาออกมามีประสิทธิภาพมากกวาน้ี และถาไมมีอะไรแลวผมขอปดประชุมใน
วันน้ีครับ 

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๑๕ น. 
 
 
 

     (ลงช่ือ)...........นางสาวสุพรรณี   ไวคง............ผูจดบันทึกรายงานการประชุมฯ 
          (นางสาวสุพรรณี   ไวคง) 
   ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
      
 
 
 

    (ลงช่ือ)............นางสาวอังคณา   คงรอด..........ผูตรวจรายงานการประชุมฯ 
                  (นางสาวอังคณา   คงรอด) 
             กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด 


