


 
คํานํา 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพื่อทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนประจําทุกป อยางนอยปละ  
หน่ึงครั้ง โดยรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินทราบ เพื่อใหผูบริหารไดเสนอผล
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาทองถ่ิน และประกาศใหประชาชนในทองถ่ิน
ไดทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสิบวันหลังสิ้นปงบประมาณ  
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด จึงหวังเปนอยางย่ิงวาการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะไดทราบถึง
ความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ได
บรรลุวัตถุประสงคตามแนวทางและยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินเพียงใด เพื่อจะไดเปนแนวทางในการทบทวนการ
ดําเนินงานและแกไขปรับปรุงกระบวนการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยใหสอดคลองและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง ตอไป 
 
 
 
 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      เทศบาลตําบลหาดกรวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

     หนา 
 
สวนท่ี ๑     ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

                 -  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด     ๑ 
        -  ยุทธศาสตรระดับชาติ        ๒ – ๑๘           

-  การพัฒนากลุมจังหวัด        ๑๙ – ๒๕
       

 
สวนท่ี ๒     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

                 -  แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๖ 
        -  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ๒๗ – ๓๑ 
        -  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร   ๓๒ – ๓๙ 

 
 
 
 

ภาคผนวก   
 

 -  โครงการตามแผนยุทธศาสตรสามป (พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑)     
 -  แบบประมวลผล          

       -  การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของ อปท.    
       -  ตัวอยางการบันทึกขอมูล        

 -  การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตําบลหาดกรวด 
  
 



สวนท่ี  ๑ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 

๑ วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน 

“ หาดกรวดตําบลแหงความสุข ” 

๒ ยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนา 
 

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 

ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
๗. พัฒนา สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

 

 

 

 

 



๑.๑  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
     สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติ ที่คนไทยทุกคนตองการ
บรรลุรวมกัน รวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทย
ทุกคนตองมุ งดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน   ตองการ คือ 
ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติอันไดแก การเมืองภายในประเทศ การ
เมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     วิสัยทัศน 
     “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  
     คติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 

     ความมั่นคง  
     ๑. การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมี ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
     ๒. ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปน
ศูนยกลางและเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นาไปสูการบริหารประเทศที่
ตอเน่ืองและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๓. สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน 
     ๔. ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
     ๕. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า 

     ความมั่งค่ัง  
     ๑. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความ
เหลื่อมลาของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
     ๒. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต 
การคา การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การคาอยางมีพลัง 
     ๓. ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเน่ือง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     ความยั่งยืน  
     ๑. การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง 
ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 



     ๒. การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 
     ๓. มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน เพื่อการ
พัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน 
     ๔. ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  
     ๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
         กรอบแนวทาง 
         (๑) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
         (๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน สรางความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
         (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
         (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 
         (๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 
         (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
         (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน 
     ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
         กรอบแนวทาง 
         (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
         (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งย่ังยืน และสงเสริมเกษตรกร
รายยอยสูเกษตรย่ังยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
         (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
         (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ 
         (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
         (๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ 
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 
 
 



     ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
         กรอบแนวทาง 
         (๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
         (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 
         (๓) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
         (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
         (๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
     ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
         กรอบแนวทาง 
         (๑) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคม 
         (๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
         (๓) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
         (๔) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
         (๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
     ๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
         กรอบแนวทาง 
         (๑) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
         (๒) วางระบบบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการบริหาร จัดการ 
                      อุทกภัยอยางบูรณาการ 
         (๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
         (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
         (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
         (๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 
     ๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
         กรอบแนวทาง 
         (๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 
         (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
         (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
         (๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 
         (๖) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
         (๗) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
         (๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
     แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนา
แลว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย



อนาคตประเทศไทยในป ๒๕๗๙ ซึ่งกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เปนกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุง
ตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดภายใตระยะเวลา ๕ ปตอจากน้ีไปพิจารณาจากการประเมิน
สภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บงช้ีถึง จุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการ
สะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนใหการพัฒนาในดานตางๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา ๕ ป
แรกของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ทั้งน้ีโดยไดคํานึงถึงการตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางตอเน่ืองภายใตแผนพัฒนา
ฯ ฉบับตอๆ ไป ดังน้ัน การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวม
ของการพัฒนาได ดังน้ี 
     วัตถุประสงค 
     ๑.๑ เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี  มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต 
     ๑.๒ เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได 
     ๑.๓ เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สรางความเขมแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า 
     ๑.๔ เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
     ๑.๕ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
     ๑.๖ เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
     ๑.๗ เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคในดาน
การคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
     เปาหมาย 
     เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประกอบดวย 
     ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทํา
ประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เปนไทย 
     ๒.๒ ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
กลุมที่มีรายไดตํ่าสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕ 
     ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐาน



รายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูช้ันสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และ
การลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
     ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนํ้า โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวา   รอยละ ๗ ภายในป 
๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน 
     ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมที่ปกปอง
ประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 
     ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและ
มีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใช
ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระ
มากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดาเนิน
ธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรู
การทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองให
ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคน
ไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม มี
ทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทาง
สังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนา
ทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม สําหรับยุทธศาสตรการสราง
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาในชวง ๕ ปตอจากน้ี ไดใหความสําคัญกับการดําเนินการยกระดับคุณภาพ
บริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางย่ิงดานการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปดชองวางการคุมครองทาง
สังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดําเนินงานตอเน่ืองจากที่ไดขับเคลื่อนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
มุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใชนโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและ
เสริมสรางรายไดสูงข้ึน และการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางย่ิงการสนับสนุนในเรื่องการสราง
อาชีพ รายได และใหความชวยเหลือที่เช่ือมโยงการเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุมรอยละ ๔๐ รายไดตํ่าสุด 
ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองคกรการเงินฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และการสนับสนุนการ



เขาถึง ปจจัย การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใช
งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา 
     ยุทธศาสตรท่ี ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน การขับเคลื่อนให
เศรษฐกิจเจริญเติบโตในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเนนการพัฒนาและ ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข้ันกาวหนาที่เขมขนมากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกําลังคน และความคิด
สรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูกับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิม
รวมทั้งการตอยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใชดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากน้ัน จะใหความสําคัญกับการ
ใชศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การสงเสริมการเช่ือมโยงตลอดหวงโซมูลคาอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความ
พรอมของภาคบริการ ใหสามารถรองรับการแขงขันที่เสรีข้ึน การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันใหกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม รวมทั้งการสรางสังคมผูประกอบการที่ผลิตไดขายเปน โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความ
ตองการของผูบริโภคอยางรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินคาและบริการที่สูงข้ึนรวมถึงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจใหคนในชุมชนและทองถ่ิน
และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๔  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นทาทายที่ตอง
เรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดแก การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหา
วิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม 
สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปน   วงกวางมากข้ึน ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกและ เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๕  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน ใน
ระยะ ๕ ปตอไปซึ่งเปนชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ใหความสําคัญตอ การฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัย
สําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็น
ตางทางความคิดและอุดมการณ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนา 
     ยุทธศาสตรท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ     ธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย ในชวง ๕ ปตอจากน้ีไปจึงเปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิอยางจริงจัง เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริม การพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบ
ผลสําเร็จบรรลุเปาหมายที่วางไวในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้ง การบริหารจัดการภาครัฐ ใหโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชน มีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมาย
อนาคตในป ๒๕๗๙ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสของประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ จะมุงเนนการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปน



ระบบ โดยมีโครงขายเช่ือมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพการดําเนินการ สราง
ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครองผูบริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองเพื่อสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และ การพัฒนาผูประกอบการในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทํา
ธุรกิจในตางประเทศ 
     ยุทธศาสตรท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทยพัฒนา
เขาสูสังคมนวัตกรรมและเตรียมการกาวสูประเทศรายไดสูงในอนาคต แนวทางการพัฒนาในชวงระยะเวลา ๕ ป 
จะตองใหความสําคัญกับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสําคัญกับ
การพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐาน ที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
วิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ใหกาวสูเปาหมายดังกลาว    
     ยุทธศาสตรท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุงเนนการ
พัฒนาและเรงดําเนินการในประเด็นทาทาย ไดแก การสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยาย
ฐานการผลิตและบริการใหมที่สรางรายไดสําหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การ
พัฒนาและฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมี
สมดุล และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและแขงขันไดอยางย่ังยืน รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
     ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดให
ความสําคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศใหมีบูรณาการ ใหความสําคัญกับกลไกที่สรางสรรคและเปนธรรมและ
มีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการดําเนินการใหเกิดความ
ชัดเจนตอกลุมประเทศเพื่อนบานถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

   

 ๑.๓  ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
     วิสัยทัศน 
     ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งค่ังอยางย่ังยืน 
     เจตนารมณ 
     ๑. เพื่อยุติความขัดแยงของคนในชาติ 
     ๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟนฟูความเช่ือมั่นภายใตระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเปนการใช  พระ
ราชอํานาจของพระมหากษัตริยผานกระบวนการดังกลาวซึ่งเ ดิมรัฐบาลปกติไดใชอํานาจน้ันโดยมีสถาบัน
พระมหากษัตริยอยูเหนือความขัดแยงทั้งปวง 
     ๓. สรางเสถียรภาพในทุกมิติทั้งดานการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเปลี่ยนผาน
ประเทศไทยไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางสมบูรณ 
และย่ังยืน 
     ๔. ยกระดับการศึกษาสรางมาตรฐานของการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางย่ังยืน
ตลอดไป 
 



     พันธกิจ 
     ๑. การสรางความเปนธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบรอย และการสรางความปรองดอง
สมานฉันทสรางสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและ
เทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรของชาติและการบริการข้ันพื้นฐานของรัฐอยางเปนธรรมและทั่วถึง 
     ๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหเปนสังคมที่มีความรูคูคุณธรรม สรางโอกาสใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะ
และการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัว
รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน 
     ๓. ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการให
เขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา สรางความเขมแข็งภาคการเกษตรความมั่นคง
ดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเช่ือมโยง
ในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
     ๔. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน 
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
     ๕. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐใหเกิดความโปรงใส ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปช่ันอยางจริงจังและย่ังยืน 
     เปาหมายหลัก 
     ๑. คนและสังคมไทยมีความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขเพิ่มข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง  
ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพิ่มมากข้ึน และความพึงพอใจในบริการข้ันพื้นฐานของรัฐเพิ่มมากข้ึน 
     ๒. คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากข้ึน และสถาบัน 
ทางครอบครัวและทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน 
     ๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพิ่มการผลิต
ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศและ
สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง 
     ๔. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
ในปริมาณที่ลดลง รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
     ๕. ความโปรงใสของประเทศไทยใหมอีันดับที่สูงข้ึน โดยดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันอยูในลําดับที่ดีข้ึน 
 ประเด็นยุทธศาสตร ๑  การสรางความเปนธรรมในสังคม มีกลยุทธและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     กลยุทธท่ี ๑  การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑)  การ เข า ถึง โอกาสทางการ ศึกษา โดยวัดจากอั ตราผู เ ข ารั บการ ศึกษาต อในทุกระดับ  
ไมนอยกวารอยละ ๘๕ และการออกจากการศึกษากลางคันไมเกินรอยละ ๕ 
         ๒) การเข าถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยการประเมินจากความพึงพอใจ 
ของผูเขารับการรักษาจากหนวยงานของรัฐ โดยในภาพรวม ประชาชนจะตองมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการอยูใน
ระดับมาก ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๓) มีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม โดยวัดจากรางกฎหมาย 
ที่ผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนรางกฎหมายที่เขาสูระเบียบวาระของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 



         ๔) มีการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรหางไกล ตอครัวเรือนเพิ่มข้ึน รอยละ ๒๐ ภายในป งบประมาณ 
๒๕๕๘ 
         ๕)  การ เพิ่ มประสิ ท ธิภาพในการรั กษาความปลอดภัยใน ชี วิต  ทรัพย สิ นของประชาชน  
โดยพิจารณาจากอัตราคดีความที่เกี่ยวของลดลง รอยละ ๒๐ ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี  
         ๑) มีการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรหางไกล ตอครัวเรือนเพิ่มข้ึน รอยละ ๘๐ ภายในป งบประมาณ 
๒๕๖๔ 
         ๒)  การ เพิ่ มประสิ ท ธิภาพในการรั กษาความปลอดภัยใน ชี วิต  ทรัพย สิ นของประชาชน  
โดยพิจารณาจากอัตราคดีความที่เกี่ยวของลดลงอยางตอเน่ือง รอยละ ๒๐ ตอป จนถึงปงบประมาณ ๒๕๖๔  

 กลยุทธท่ี ๒  การลดความเหลื่อมล้ําและการคุมครองสิทธิทางสังคม 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     ๑) การปรับโครงสรางอัตราภาษีบุคคลธรรมดา อยางเปนรูปธรรมเพื่อใหลดความเหลื่อมล้ํ า  

ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๒) การแกปญหาการคามนุษย ขอทาน และการชวยเหลือหญิงไทยในตางประเทศ มีจํานวน 

คดีความที่เกี่ยวของอัตราลดลง รอยละ ๑๐ ภายในปงบประมาณ 
  ๓) การจัดที่ดินใหผูไรที่ทํากิน ชวยเหลือเกษตรกรและองคกรเกษตรกร โดยใชพื้นที่ปาเสื่อมสภาพ หรือ

ที่ ดิ นสาธารณะประโยชนอื่ น มาจั ดสรรให ใช ประโยชน  ให ได ไม นอยกว า  ร อยละ ๒๐ ของเป าหมาย 
ในแผนงาน 

- ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
 ๑) การแกปญหาการคามนุษย ขอทาน และการชวยเหลือหญิงไทยในตางประเทศ มีจํานวนคดีความที่

เกี่ยวของอัตราลดลงอยางตอเน่ือง รอยละ ๑๐ ตอป จนถึงปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ๒) การจัดที่ดินใหผูไรที่ทํากิน ชวยเหลือเกษตรกรและองคกรเกษตรกร โดยใชที่ดินสาธารณะประโยชนที่

หมดสภาพแลวมาจัดสรรใหใชประโยชน ใหไดไมนอยกวา รอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายในแผนงาน  
 กลยุทธท่ี ๓  การจัดระเบียบการใหบริการการขนสงสาธารณะรับจาง 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     ๑) มีการจัดทําบัญชียานพาหนะขนสงสาธารณะรับจาง ดวยการแยกประเภท รวมถึงสถิติการเกิด

อุบัติเหตุ 
  ๒) มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติในการปองกันปญหาจาก ระบบการขนสงสาธารณะรับจางทั้งดาน

อุบัติเหตุและ การทํารายผูโดยสาร รวมถึงการบังคับใชแนวทางที่กําหนดข้ึน 
  ๓)  มีการปรับแกกฎหมาย และกฎระเบียบในการควบคุม การใหบริการการขนสงสาธารณะรับจาง โดย

ผานความเหน็ชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีผลบังคับใชภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     ๔)  มีการใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการใหบริการการขนสงสาธารณะ

รับจาง และในภาพรวมแลวประชาชนตองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ตอกฎหมายและกฎระเบียบที่ไดประ
ปรับปรุงแกไข 

 กลยุทธท่ี ๔ การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     ๑ )  มี ก า ร ขย ายผ ล โ คร ง ก า รทุ ง ย า ง แด ง โ ม เ ดล  ไป ยั ง พื้ นที่  ๓๗  อํ า เ ภอ  ๒๘๒  ตํ าบ ล 

และมีระบบการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ทั้งปริมาณ และ คุณภาพ โดยตองลดจํานวนเหตุการณรายและ 



ความรุนแรงลงไดไมนอยกวารอยละ ๒๐ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งน้ีใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค ๔ สวนหนาและศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน  
โดยบูรณาการรวมกัน 

  ๒) มีแผนงานในการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปตตานีเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมใน
พื้ นที่  แ ละมี แ ผน งานในก าร ปร ะ เมิ นความก าวหน าของ โค ร ง การ โดยจ ะต อ ง คืบ หน า ไ ม น อยกว า 
รอยละ ๕๐ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

  ๓) มีการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต, โครงการอบรม 
สัมมนา พัฒนาและศึกษาดูงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรูตะโละมาเนาะ,โครงการกอสรางและ
ก า ร จั ด ต้ั ง อุ ท ย า น เ รี ย น รู  โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ค น ดี มี คุ ณ ธ ร ร ม ใ น จั ง ห วั ด โ ด ย จ ะ ต อ ง คื บ ห น า 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

  ๔ )  มี แ ผ น ง า น ใ นก า ร ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ ผู ไ ด รั บ ผ ล ก ร ะ ทบ จ าก เ ห ตุ ก า ร ณ ค ว า ม ไ ม ส ง บ  
ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา รวมทั้งสรางและซอมแซมบาน จํานวน ๖๐ หลัง ตามโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งน้ีจะตองมีการประเมินความกาวหนา 
ของโครงการ โดยจะตองคืบหนาไมนอยกวารอยละ ๕๐ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

  ๕)  มีการเปดเวทีพูดคุยใหครบ ๓๗ อําเภอ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันทุกภาคสวน ทั้งชาวไทยพุทธและ
ชาวไทยมุ ส ลิ ม  แล ะกา รกํ าหนด วิ ธี ก าร ในก า รป ระ เ มิ น ผ ลความพึ งพอ ใจ ขอ ง ปร ะชาชน ร วมทั้ ง 
มีการนําผลการเปดเวทีการพูดคุยไปใชในการแกปญหาที่เปนรูปธรรม 

  กลยุทธท่ี ๕  การสรางความปรองดองสมานฉันท 
  - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
      ๑) มีการจัดทํา Website ประชาสัมพันธและติดตามผลการแกไขขอรองเรียนของประชาชน การผลิต

สื่อประชาสัมพันธ และโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ เพื่อใหสื่อมวลชน นําเสนอขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง มีแหลงขาวที่
ชั ด เ จ น  ทั้ ง น้ี จ ะต อ ง มี ก า ร ป ร ะ เ มิ นความพึ ง พอ ใ จ ขอ ง ป ร ะชาชนต อ  Website ที่ ไ ด จั ดทํ า ข้ึ น 
โดยตองอยูในระดับสูง 

   ๒) มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับบุคคลหรือกลุมบุคคลในการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ดาน  
และมีการนําผลการวิเคราะหและประเมินสถานการณ รวมถึง มีการนําผลที่ไดรับ สงใหสภาปฏิรูปแหงชาติ และสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ นําไปใชในการปฏิรูปประเทศตอไป 

   ๓)  มีกิจกรรมเพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท ไดแก โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โครงการ
มหกรรมเอกลักษณไทย หัวใจ ๔ ภาค โครงการฝกอบรมทดสอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้งน้ีจะตองมีการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ โครงการที่ไดจัดทําข้ึนโดยผลตองอยูในระดับสูง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มีกลยุทธและตัวช้ีวัด 
ดังน้ี 
 กลยุทธท่ี ๑  การปฏิรูปการศึกษา 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     ๑ )  มี ก า ร ผ ลิ ตครู  ต า มคว ามต อ ง ก า ร ไ ด ไ ม น อ ย ก ว า  ร อ ยล ะ  ๗๐  ต า มสั ด ส วน ขอ ง  
จํ านวนนักเ รียนต อครูผู สอน และมี การพัฒนาบุ คลากรครู โดยมี การจั ดงบประมาณสําหรับการ วิจั ย 
และการศึกษาตอของครู ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนครูที่มีอยูในสถานศึกษาของรัฐ ภายในปงบประมาณ 
๒๕๕๘ 



     ๒) มีแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การ ศึกษาให เปนสังคมแห งการ เรียนรู  โดยประเมินผลจากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช 
ในสถานศึกษาตางๆ ของรัฐไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของสถานศึกษาทั้ งหมดของรัฐ รวมถึงสามารถใชได 
อยางตอเน่ือง และมีระบบบํารุงรักษาไดอยางเปนระบบภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     ๓)  มี รอยละของจํ านวนนักเ รี ยนที่ อ าน ไม ออกเ ขียนไม ได  โ ดยต องมี ไม เ กิ นร อยละ  ๓  
ในทุกระดับช้ัน ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
     ๑ )  มี ก า ร ผ ลิ ต ค รู  ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ไ ด ไ ม น อ ย ก ว า  ร อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  ต า ม สั ด ส ว น 
ของจํานวนนักเรียนตอครูผูสอน  ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการ 
จัดงบประมาณสําหรับการวิจัยและการศึกษาตอของครู เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ตอป จนถึงปงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
     ๒) มีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดย
ประเมินผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นําไปใชในสถานศึกษาตาง ๆ ของรัฐไมนอยกวารอยละ ๘๐  
ของสถานศึกษาทั้งหมดของรัฐ ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
     ๓ )  มี ร อยละของจํ าน วนนัก เ รี ยนที่ อ านออก เ ขียน ได เพิ่ ม ข้ึน  โ ดยต อ ง มี ร อยล ะ  ๑๐๐  
เมื่อสําเร็จการศึกษาช้ันประถมปที่ ๑ ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  กลยุทธท่ี ๒  การสรางความรูใหกับประชาชนมีภูมิคุมกันตอปญหาดานสาธารณสุข 
  - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
      ๑) มีการสงเสริมการเรียนรู ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามดานสาธารณสุข เพื่อศักยภาพ
ด านก ารร ะ วั ง ป อ ง กั น  ด วยการ จั ดทํ าแผ นพัฒ นาห ลั กสู ตรก าร ศึ กษา ให มี ป ระ เ ด็นของ ภัย คุ กคาม 
ดานสาธารณสุข ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
      ๒)  มีการจั ดระบบการสื่ อสารให ประชาชนได เ รียนรู ถึ งการ เปลี่ ยนแปลงของภัย คุกคาม 
ดานสาธารณสุข ดวยการประชาสัมพันธที่หลากหลาย และทั่วถึง และประเมินจากการรับรูของประชาชนทั่วไป โดย
ตองมีผลการประเมินการรับรูตอภัยคุกคามดานสาธารณสุขของประชาชนทั่วไป อยูในระดับสูง ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  กลยุทธท่ี ๓  การเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     ๑) มีมาตรการควบคุมดานอาหารที่เกี่ยวของกับสุขภาพของประชาชน เพื่อคุมครองผูบริโภค ใหแลวเสร็จ 
ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     ๒)  มี กฎหมายควบคุมการส ง เสริ มการตลาด เช น ผลิ ตภัณฑสํ าหรั บทารกและเ ด็ กเล็ ก  
และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 กลยุทธท่ี ๔  การเสริมสรางคานิยม จิตสํานึก และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     ๑) ประชาชนเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีสวนรวมกับกิจกรรมทางศาสนาในหวงวัน
สําคัญภายในป ๒๕๕๘ เพิ่มข้ึน ไมนอยกวารอยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับหวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา และประชาชน
ตองเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทยและศาสนาตอสังคมไทย ผานการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยและศาสนาน้ัน 
โดยตองมีผลการประเมินอยูในระดับสูง 



     ๒ )  มี ก ระบ วนการ ให คว ามรู เ รื่ อ งห ลั ก ธร รม คํ าส อนของ ทุ กศ าส นา  ใน เ ชิ งบู ร ณากา ร  
โดยนําไปสูระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไดอยางเปนระบบและเช่ือมโยงกันอยางเปน
รูปธรรม ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
     ประชาชนเข าร วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีส วนรวมกับกิจกรรมทางศาสนา 
ในหวงวันสําคัญ เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป จนถึงป ๒๕๖๔ 
 กลยุทธ ๕  การจัดทํานวัตกรรมในการสงเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
     มีมาตรการลดหยอนภาษี เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
     มี ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะม า ณขอ ง ป ร ะ เ ทศอ ย า ง น อ ย  ร อ ยล ะ  ๒  ข อ ง  GDP ในก า ร วิ จั ย 
และพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเปนการสงเสริมการเพิ่มผลผลิตและควบคุมทางการเกษตร และยกระดับ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อใหอยูในมาตรฐานสากล ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน มี
กลยุทธและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     กลยุทธท่ี ๑  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑) พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ ทั้งแหลงนํ้าผิวดิน นํ้าบาดาล และระบบ
ชลประทาน เพื่อการเกษตร ใหไดรอยละ ๙๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๒) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมูบาน และระบบประปาเมือง ตลอดจนการพัฒนาแหลงนํ้า
เพื่อสนับสนุนนํ้าอุปโภคและบริโภคใหกับโรงเรียนและชุมชน ใหไดรอยละ ๙๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๘ 
         ๓) ปรับปรุงระบบการอนุรักษดินและระบบเตือนภัย เพื่อปองกันการสูญเสียหนาดินและพื้นดินถลม ให
ไดรอยละ ๘๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๔) มีการนําระบบดาวเทียม มาใชในการจัดสรรการใชทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบ โดยใหพรอม
ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
        ๑) พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ ทั้งแหลงนํ้าผิวดิน นํ้าบาดาล และระบบ
ชลประทาน เพื่อการเกษตร ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
        ๒ )  พัฒนาระบบประปาชนบทหรื อประปาหมู บ าน  และระบบประปา เมื อ ง  ตลอดจน 
การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อสนับสนุนนํ้าอุปโภคและบริโภคใหกับโรงเรียนและชุมชน ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของพื้นที่
เปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
        ๓) ปรับปรุงระบบการอนุรักษดินและระบบเตือนภัย เพื่อการปองกันการสูญเสียหนาดินและพื้นดินถลม
ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
 
 
 
 



    กลยุทธท่ี ๒  การแกไขปญหาเกษตรกรและการประมงอยางยั่งยืน 
    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
        ๑) มีกฎหมายวาดวยการชวยเหลือเกษตรกร และพระราชบัญญัติประมง พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งการแกไข
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหบริการเกษตรกร และสนับสนุนการทําประมง โดยใหสามารถออกกฎหมาย
ไดภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        ๒) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณเพื่อใหเกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปจจัยการผลิตที่ไมถูก
เอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินคาเกษตรรวมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแตละพื้นที่รวมกันเพื่อไมใหถูกกด
ร า ค า จ า ก พ อ ค า ค น ก ล า ง  โ ด ย ใ ห พ ร อ ม ไ ด ไ ม น อ ย ก ว า ร อ ย ล ะ  ๕ ๐  ข อ ง แ ต ล ะ พื้ น ที่  
กอนสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        ๓) จัดระเบียบในการทําประมง โดยการจดทะเบียน การออกใบอนุญาต การควบคุม ติดตามตําแหนง
เรือและเฝาระวังการทําประมง รวมทั้งพัฒนาระบบและปรับปรุงการบริหารจัดการการปฏิบัติงานของหนวยงานดาน
ประมง ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
       ๑) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณเพื่อใหเกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปจจัยการผลิตที่ไมถูก
เอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินคาเกษตรรวมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแตละพื้นที่รวมกันเพื่อไมใหถูกกด
ราคาจากพอคาคนกลาง ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของแตละพื้นที่เปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
       ๒) มีแผนงานระดับชาติในการปองกัน ยับย้ังและขจัดการทําประมง IUU (NPOA-IUU) 
    กลยุทธท่ี ๓  การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
  - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
      ๑) มีแผนแมบทในการใชพลังงานทางเลือก ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
      ๒) มีแผนแมบทในการนําผลิตภัณฑทางการเกษตรมาใชเปนพลังงานทางเลือก ภายในปงบประมาณ 
๒๕๕๘ 
      ๓) มีมาตรการสงเสริมใหภาคเอกชนไทยเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกเพิ่มข้ึนไม
นอยกวารอยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
      ๑ )  ส าม า ร ถ เ พิ่ ม ก า ร ใ ชพ ลั ง ง านทดแทน ได ร อ ยล ะ  ๒๕  ของ ก า ร ใ ช พ ลั ง ง านทั้ ง ห มด  
ในป ๒๕๖๔ 
      ๒) มีการ ดําเนินงานตามบรรลุผลแผนแมบทในการใชพลั งงานทางเลือก และแผนแมบท 
ในการนําผลิตภัณฑทางการเกษตรมาใช เปนพลังงานทางเลือก ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของเปาหมายทั้ งหมด 
ตามแผนแมบท 
      ๓)  มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลั งงานทางเลือก ตามเปาหมายทั้ งหมด 
ในแผนงาน อยางตอเน่ืองจนถึงป ๒๕๖๔ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน มีกลยุทธและ
ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     กลยุทธท่ี ๑  การเพ่ิมขีดความสามารถผูประกอบการ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑) มีการนํา Digital SMEs มาใชในSMEs โดยกําหนดใหมีผูเขารวมโครงการ ๑,๕๐๐ ราย ภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 



         ๒) มีการเพิ่มศักยภาพสหกรณในการดําเนินงานเชิงพาณิชย ตามพื้นที่เปาหมายบริเวณชายแดน โดย
ประเมินจากมูลคาการคาชายแดนใหสูงข้ึนไมนอยกวารอยละ ๑๐ ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘         
         ๓) มีการพัฒนาศักยภาพผูนําสหกรณในเชิงธุรกิจ ใหไดไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของพื้นที่นํารอง
เศรษฐกิจพิเศษภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๔) มีการสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนรวมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public Private 
Partnerships โดยมีกฎระเบียบและระบบบริหารจัดการรองรับใหพรอมภายในป งบประมาณ ๒๕๕๘ 
    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
        เพิ่มการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานการเกษตรที่จําเปน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผูนําสหกรณในเชิง
ธุรกิจ ใหไดไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของพื้นที่นํารองเศรษฐกิจพิเศษภายใน ป ๒๕๖๔ 
    กลยุทธท่ี ๒  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 
    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
        ๑) มีการพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง ดวยระบบรถไฟทางคู ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตาม
แผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        ๒ )  การ พัฒ นาโ คร งข า ยขนส ง ส าธ าร ณะ เ พื่ อแก ไ ขปญหาจราจร ในก รุ ง เ ทพมหานคร  
และปริมณฑล ดวยเสนทางรถไฟฟา ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตามแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        ๓) การพัฒนาการขนสงสาธารณะในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดวยการปรับเปลี่ยนใช
ยานพาหนะที่ใชเช้ือเพลิงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (NGV) ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตามแผนงานประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๘  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม มีกลยุทธและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
    กลยุทธท่ี ๑ การปรับระบบโครงสรางพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
        ๑ )  มี ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง ด า น ก า ร ข น ส ง แ ล ะ ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส ภ า ย ใ ต ก ร อ บ 
ความรวมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงขายการขนสงทางบก ทางนํ้าและการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการขนสง
ทางอากาศ โดยใหมีความพรอมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        ๒ )  พั ฒ น า ฐ า น ล ง ทุ น โ ด ย เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข ง ขั น ร ะ ดั บ อ นุ ภู มิ ภ า ค  
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน โดยในป ๒๕๕๘ ใหเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๑๐ จากฐานป ๒๕๕๗ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
         ๑ )  มี ก า ร พัฒ น าค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง ด า น ก า ร ขน ส ง แล ะ ร ะบ บ โ ล จิ ส ติ ก ส ภ า ย ใ ต ก ร อ บ 
ความรวมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงขายการขนสงทางบก ทางนํ้าและการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการขนสง
ทางอากาศ โดยใหมีความพรอมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตามเปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
         ๒) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและเมืองชายแดน ใหเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของทุกป จนถึงป ๒๕๖๔ 
     กลยุทธท่ี ๒ การสงเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายไดของประเทศ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑)  มี ระบบในการ คุมครองรองรับการเคลื่ อนย ายแรงงาน และการส ง เสริมแรงงานไทย 
ไปทํางานในตางประเทศ โดยการตรวจคุมครองแรงงานในกิจการกลุมเสี่ยง เพื่อแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 



         ๒) มีระบบการปองกันการแพรระบาดของโรคภัย โดยกําหนดมาตรการปองกัน และแกไขปญหา
โรคติดตอขามพรมแดนโดยใหพรอมภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีกลยุทธและตัวช้ีวัด 
ดังน้ี 
     กลยุทธท่ี ๑  จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑) ดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรปาไมทั้งปาตนนํ้าลําธาร และปาชุมชน ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของ
แผนงานประจําป ๒๕๕๘ 
         ๒) ดําเนินการปองกัน ปราบปรามและควบคุมการตัดไมทําลายปาและลักลอบการคาทรัพยากรปาไมที่
ควบคุม รวมทั้งสัตวปาสงวน ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๓) มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการงาชางแหงชาติ, การปองกันการบุกรุกและครอบครองพื้นที่ปาไม
และลักลอบตัดไม ในพื้นที่วิกฤตรุนแรง ๑๒ จังหวัด โดยใหพรอมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๔) ดําเนินการพัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลดิจิตอล เพื่อการบริหารจัดการและการจัดทําแนวเขต
ทรัพยากรปาไมทุกประเภทใหเปนแนวเดียวกัน ดวยแผนที่แนวเขต มาตราสวน ๑ : ๔,๐๐๐ ใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๕ )  หน วยราชการ  และอง ค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิน  มี ร ะบบการจั ดก ารขยะมู ลฝอย 
และของเสียอันตราย ตลอดจนออกขอบัญญัติทองถ่ินที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ใหได
ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๖ )  มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย แ ห ง ช า ติ  
และพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใช ไฟฟาและอิ เล็กทรอนิกส และซากผลิตภัณฑอื่น 
โดยใหเขาสูสภานิติบัญญัติแหงชาติ และผานการพิจารณาไดภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
         ๑)  มีการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ใน ๒ ระยะ คือ  
พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ 
         ๒) มีประกาศ ขอบังคับ เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตลอดจนการนําผลจากการกําจัดขยะมูลฝอยมาใช
ประโยชน ใหแลวเสร็จตามแผนงาน ภายในป ๒๕๖๐  
         ๓)  มี การฟนฟูพื้ นที่ป าต น นํ้าที่ เ สื่ อม โทรม การ เพิ่ มพื้ นที่ป า ชุมชน ป า เศรษฐกิจ ชุมชน  
ใหไดรอยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เปาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
         ๔) พื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึน รอยละ ๒๐ จากที่มีอยู หรือประมาณ ๑๐ ลานไร 
     กลยุทธท่ี ๒  การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑ )  มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น อ า ส า ส มั ค ร ป ร ะ ช า ช น รั ก ษ า ป า ใ น ชุ ม ช น  
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมตํ่ากวา รอยละ ๕๐ ของประชากรในชุมชนรอบพื้นที่ 
เขตปาสงวนแหงชาติ 
         ๒) มีการดําเนินการอบรมใหความรูแกคนในชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไมนอยกวารอยละ 
๗๐ ของประชากรในชุมชน ภายในป ๒๕๕๘ 



         ๓) มีจํานวนคดีความที่เกี่ยวของกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลดลงกวาเมื่อเทียบ
กันกับหวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๗ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ใหเกิด
ประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง มีกลยุทธและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     กลยุทธ : การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชน 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑) มีการจัดทําแผนแมบทในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจของประเทศ เพื่อปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบกํากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๒) มีแผนติดตามและแกไขปญหาองคกรของรัฐวิสาหกิจ ๗ แหง ดังน้ี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน), 
บริษัท กสท. จํากัด (มหาชน), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย, ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย, การรถไฟแหงประเทศไทย, องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
         ประชาชนมี ความพึ งพอใจในการรับบริก ารของรั ฐ วิส าหกิ จของประเทศ อ ยู ในระ ดับ 
ที่สูงข้ึนอยางตอเน่ือง จนถึงป ๒๕๖๔ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๘  การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคต ใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก มีกลยุทธและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
     กลยุทธท่ี ๑  การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         การเปลี่ยนผานการออกอากาศโทรทัศนจากระบบอนาล็อกสูระบบดิจิตอล ระยะที่ ๒ ดําเนินการเสร็จ
สิ้น ในปงบประมาณ ๒๕๕๘  
     กลยุทธท่ี ๒   การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑) การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของขาวดําเนินการใหเสร็จสิ้น ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๒) มีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) เพื่อขอมูลการผังเมือง และการใชประโยชนที่ดิน ดําเนินการให
เสร็จสิ้น ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๓) การพัฒนาซอฟตแวรเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสนับสนุนการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการใหเสร็จสิ้น ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๙ การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน มีกลยุทธและตัวช้ีวัด 
ดังน้ี 
     กลยุทธ : จัดระบบในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน่อยางยั่งยืน 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะสั้น ดังน้ี 
         ๑)  มีกลไก  ตรวจสอบถวง ดุล  โดยมีการจั ด ต้ัง ศูนยรับ เรื่ องรอง เรียน และพัฒนาระบบ 
รับเรื่องรองเรียนและรองทุกขของศูนยดํารงธรรมใหถึงระดับหมูบาน ผานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และอําเภอเคลื่อนที่ 
ใหพรอมภายในไตรมาสที่สองของปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๒) แกไขระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และเกณฑจริยธรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล สรางความรวมมือภาคีเครือขาย ภาคประชาชนในการตอตานการทุจริตใหพรอมภายในไตรมาสที่สอง
ของปงบประมาณ ๒๕๕๘ 



         ๓)  ความโปร ง ใสของประ เทศไทยมีอั น ดับที่ สู ง ข้ึน  โดยดัชนีภาพลักษณการคอรรั ป ช่ัน 
ไมตํ่ากวา ๔.๐ คะแนน ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
     - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังน้ี 
         คว าม โป ร ง ใ ส ขอ ง ปร ะ เ ทศ ไทยมี อั น ดั บ ที่ สู ง ข้ึน  โ ดย ดั ช นีภาพลั กษณ ก า รคอ ร รั ป ช่ั น  
ไมตํ่ากวา ๕.๐ คะแนน ติดตอกันจนถึงป ๒๕๖๔  
     คานิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง จํานวน ๑๒ ขอ ดังน้ี 
     ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
     ๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม 
     ๓. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
     ๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม 
     ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
     ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 
     ๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
     ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
     ๙. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
     ๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาท สมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี 
     ๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ตอบาป ตามหลักของศาสนา 
     ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนตนเอง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
 

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

พรอมของโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน 

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. มูลคาการคาชายแดนเพิม่ข้ึน 

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 
 

เปาประสงค 
๑. ประชาชนและชุมชนมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและย่ังยืน 
๒. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑ 

OTOP  
๓. เปนเมือง ๓ วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ และยกระดับคุณภาพการทองเที่ยว 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณเพิ่มข้ึน 
๕. ระบบบริหารการคาชายแดน การลงทุน การทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางประเทศมีศักยภาพสูงข้ึน 

 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู มีความรู คูคุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีการสืบสาน
ตอไป มีความมั่งคงและย่ังยืนในการดํารงชีวิต 

๒. สงเสริม พัฒนาผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา OTOP ใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 

๓. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความสมัค
สมานสามัคคีของประชาชน 

๔. พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงนํ้า และพลังงาน 
๕. สงเสริมพัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดู และการคา การลงทุน การทองเที่ยว ความสัมพันธที่ดีทั้งภายในและ

ระหวางประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
๑. เสริมสรางบานเมืองใหนาอยูชุมชนและครอบครัวเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธ 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงขายคมนาคมผังเมืองทุกระดับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการระบบ   
      ประปาและโครงสรางพื้นฐาน 
๑.๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ใหสะอาด โปรงใส ตรวจสอบไดและเกิด 
      ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
๑.๓ พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการสรางโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเขาถึงแหลงขอมูล 
      สารสนเทศไดอยางทั่วถึง 
๑.๔ พัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศ ทุกวัย 
๑.๕ เสริมสรางสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความมั่นคงเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด 
๑.๖ สงเสริมใหประชาชนมีความสมานฉันท ปลอดภัย มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม 
      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 



     ๒. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัย ไดมาตรฐาน และมีการ
บริหารจัดการดานการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

๒.๑ สงเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
๒.๒ สงเสริมพัฒนาการเกษตรกรรมดวยระบบโซนน่ิงที่สอดคลองกับการตลาด 
๒.๓ เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการใหกับภาคผลิตทุกดาน ทุกองคกรใหเขมแข็ง 
๒.๔ สงเสริมการศึกษาการวิจัย การสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินคาทุกประเภท 
๒.๕ สงเสริมการมีงานทําและเพิ่มรายไดของประชาชนอยางทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ํา 
 

    ๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการทองเท่ียว 

กลยุทธ 

๓.๑ ทํานุบํารุงรักษา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหย่ังยืน 
๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยเพื่อใชในการผลิตสินคาบริการการการ 
      เพิ่มรายได 
๓.๓ สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร การทองเที่ยวกับเพื่อนบานทั้งภายใน ตางประเทศ 
๓.๔ พัฒนาการทองเที่ยวทุกดานทุกพื้นที่ โดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ และยกระดับการ 
      ทองเที่ยวใหสูงข้ึน 
 

     ๔. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงนํ้า และสงเสริมพัฒนาพลังงานท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 

๔.๑ การสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติพรอมกับการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟ ู 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
๔.๒ กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชนให         
      เพียงพอแกการอยูอาศัยและการเกษตรกรรม  
๔.๓ สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของเมืองและทองถ่ินภายใตการมีสวนรวมของชุมชน 
๔.๔ สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ    
      สุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๔.๕ สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษพลังงานและการบริหารจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๕. เพ่ิมศักยภาพ การคา การลงทุน การทองเท่ียว และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 

กลยุทธ 

๕.๑ พัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดูในทุกดานเพื่อใหเปนประตูสูประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ 
๕.๒ พัฒนาสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับจังหวัดทั้งภายในและระหวางประเทศ และพัฒนาการคา  
      การลงทุน การทองเที่ยวและความสัมพันธที่ดี 
๕.๓ พัฒนาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 



๕.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอื้อตอการสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาและการบริการ 
๕.๕ พัฒนาสินคาและบริการการคาชายแดน ใหมีคุณภาพมาตรฐานสูงข้ึน 
๕.๖ สนับสนุนใหมีการปรับปรุง พัฒนาการทองเที่ยวสินคาและบริการบนพื้นฐานเศรษฐกิจสรางสรรคและ 
      ยุคดิจิตอล 

 
 

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. 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 
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  2559 ปที่ 2  2560 ปที่ 2  2561 รวม 

 จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
  จํานวน  
 โครงการ 

งบประมาณ 
  จํานวน 
 โครงการ 

งบประมาณ 
  จํานวน  
 โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 
 

 
16 

 
101,420,000 

 
16 

 
101,420,000 

 
18 

 
134,868,500 

 
50 

 
337,708,500 

2.การพัฒนาแหลงนํ้า 
เพื่ออุปโภค และเพื่อ
การเกษตร 
 

 
51 

 
 83,050,000 

 
51 

 
 83,050,000 

 
51 

 
 83,050,000 

 
153 

 
149,150,000 

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

 
 
 

51 

 
 
 
 20,043,000 

 
 

 
46 

 
 
 
 26,053,000 

 
 
 

43 

 
 
 
 22,703,000 

 
 
 

136 

 
 
 
 68,799,000 

4.การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐาน 
 

150 172,665,000 153 184,065,000 153 184,065,000 456 540,795,000 

5.การพัฒนาดาน
สาธารณสุข 
 

     33   2,740,000       30   2,240,000 30   2,240,000 93   7,220,000 

6.การพัฒนา 
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

     41   5,357,000       41   5,107,000       41   5,307,000      123  15,771,000 

7.การพัฒนาดาน 
การเมือง การบริหาร 
และการจัดการของ 
เทศบาล 
 

      27   4,495,000       27   4,495,000       27   4,495,000       81  13,485,000 

รวม      369  389,770,000      364 406,430,000      363 436,728,500    1,092 1,232,928,500 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ช่ือองคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลหาดกรวด 
2. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559 
 

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

 

ยุทธศาสตร 

ปที่ 1  2559 ปที่ 2  2560 ปที่ 3  2561 รวม 

 จํานวน   
โครงการ 

งบประมาณ 
 จํานวน    
โครงการ 

งบประมาณ 
 จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.เสริมสรางบานเมืองให 
นาอยู ชุมชนและครอบครัว
เขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

   267 229,559,000    267 

 

246,859,000    263 239,759,000    797 716,177,000 

2.พัฒนาภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ 
OTOP ใหมีคุณภาพ
ปลอดภัย ไดมาตรฐาน 
และมีการบริหารจัดการ 
ดานการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

    41  55,631,000     39  55,491,000     40  59,441,000    120 170,563,000 

3.พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น และการ
ทองเที่ยว 
 

    12    420,000     12    420,000     12    420,000     36   1,260,000 

4.อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม และแหลงนํ้า 
และสงเสริมพฒันาพลังงาน 
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 

    33   2,740,000     30 

 

  2,240,000     30   2,240,000     93   7,220,000 

5.เพิ่มศักยภาพ  การคา 
การลงทุน  การทองเที่ยว 
และความสัมพันธกับ 
ประเทศเพื่อนบาน 
 

- - - - - - - - 

รวม    353 288,350,000    348 305,010,000    345 301,860,000   1,046 895,220,000 

 
 
 
 
 



5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2559 
 

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 

   6 37.50 - - - - - - - - 16  100 

2.การพัฒนาแหลงนํ้า 
เพื่ออุปโภคบริโภค  
และ เพื่อการเกษตร 

   17 33.33 - - - - - - - - 51  100 

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

   22 43.14 - - - - - - - - 51  100 

4.การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

   23 15.33 - - - - - - - - 150  100 

5. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข และ 
อนามัย 

  17 51.51 - - - - - - - - 33  100 

6.การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา  
ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

  16 39.02 - - - - - - - - 41  100 

7.การพัฒนาดาน
การเมือง การบริหาร 
และการจัดการของ
เทศบาล 

   7 25.92 - - - - - - - - 27  100 

รวม   108 29.27 - - - - - - - -   369  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การเบิกจายงบประมาณป 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

งบปกติ เงินสะสม อุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

   31,860    0.95        -      -         -      -    31,860    0.95 

2. การพัฒนาแหลงนํ้า 
เพื่ออุปโภคบริโภค และ 
เพื่อการเกษตร 

  48,000     1.43        -      -         -      -   48,000   1.43 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สังคม ชุมชน สินคาการ 
เกษตร การทําเกษตรอินทรีย 
และการเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชน 

    219,000     6.50        -      -         -      -     219,000   6.50 

4. การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐาน 

 2,553,000    75.79        -      -  1,517,000    100  4,070,000 175.79 

5.การพัฒนาดานสาธารณสุข 
และอนามัย 

  102,500     3.04        -      -         -      -   102,500   3.04 

6. การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

  189,800     5.64   349,200    100        -      -    539,000  105.64 

7. การพัฒนาดานการเมือง 
การบริหาร และการจัดการ
ของเทศบาล 

    224,000     6.65        -      -         -      -     224,000   6.65 

รวม  3,368,160    100   349,200    100  1,517,000    100  5,234,360   300 



สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

7. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2559 
 

 
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง 
การดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไปแลว 

1. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน    
777,979 

502,088.16 

2. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก    217,023.20 

3. จัดซ้ืออาหารกลางวันโรงเรียน    
1,729,600 

520,000 

4. จัดซ้ืออาหารกลางวันเด็กเล็ก    1,108,000 

5. คาตอบแทนผูดูแลเด็ก เงินเพิ่มคา 
ครองชีพ และประกันสังคม  

  
262,114 262,114 

6. คาจางพนักงานสูบนํ้า เงินเพิ่มคา 
ครองชีพ สวัสดิการและเงินสมทบ
กองทุนเล้ียงชีพ (กสจ.) 

 

   
303,788.84 

 
303,788.84 

7. จัดซ้ือวัสดุการศึกษา    204,000 187,000 

8. คาพาหนะ - - - - - 

9. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ     10,457,500 10,457,500 

10.เบี้ยยังชีพผูพิการ    3,132,000 3,046,400 

11.เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส    48,000 48,000 

12.สาธารณสุขมูลฐาน    67,500 67,500 

13.คากระแสไฟฟาสถานีสูบนํ้า 
ดวยไฟฟาตําบลหาดกรวด  

  
2,205,181.46 2,205,181.46 

14.โครงการสงเสริมและพัฒนา 
ความรูบุคลากรทองถิ่น  

  
10,000 10,000 

รวม 19,240,651.3 18,934,595.66 

 
 
สวนท่ี 4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
             -  โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนตองการมีมากเกินไปไมสอดคลองกับงบประมาณที่มีจํานวนจํากัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปงบประมาณ 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลหาดกรวด 
2.  วัน/เดือน/ปที่รายงาน.............................พฤศจิกายน  2559................................... 
 

สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2559 
3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏิบัติ 

1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 16 6 

2. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร 51 17 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการ เกษตร การทํา
เกษตรอินทรีย และการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน 

51 22 

4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 150 23 

5. การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย 33 17 

6. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

41 16 

7. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล 27 7 

 
สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 
 

4.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

พอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

ไมพอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 29 32.22 69 76.67 2 2.22 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 35 38.89 62 68.89 3 3.33 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 36 40.00 61 67.78 4 4.44 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 37 41.11 54 60.00 9 10.00 

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 29 32.22 63 70.00 8 8.89 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 33 36.67 63 70.00 4 4.44 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 51 56.67 48 53.33 1 1.11 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 45 50.00 54 60.00 1 1.11 

ภาพรวม 36.87 40.97 59.25 65.83 4.00 44.40 



 
5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
 

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

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.85 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.89 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.81 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.80 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.79 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.89 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.90 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.89 

ภาพรวม 3.47 
 
 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ 
(จํานวน ) 

หลังดําเนินการ 
(จํานวน ) 

เพ่ิม/
ลด 

1. มีแหลงนํ้าอุปโภค  บริโภค  เพิ่มข้ึนใน
ครัวเรือนที่ใชนํ้าอุปโภค  บริโภค  

ครัวเรือน 1,696 1,700 + 4 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 



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

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.62 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.63 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.63 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.67 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.69 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.68 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.71 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.70 

ภาพรวม 3.67 
 
 
 
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 3.61 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.67 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.63 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.71 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.65 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.67 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.66 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.68 

ภาพรวม 3.66 
 

 
 
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 3.68 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.69 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.71 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.68 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.69 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.71 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.81 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.85 

ภาพรวม 3.73 
 
 
 
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 3.83 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.79 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.81 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.85 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.87 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.93 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.92 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.97 

ภาพรวม 3.87 
 
 
 
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 3.84 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.83 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.85 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.87 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.89 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.94 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.91 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.97 

ภาพรวม 3.89 
 
 
 

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 3.64 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.63 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.63 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.68 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.61 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.69 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.71 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.69 

ภาพรวม 3.66 
 
 
 
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. จัดสถานทีส่ํานักงานเทศบาลตําบลหาด
กรวด ใหสวยงามเกิดความประทับใจแกผู
ที่มาใชบริการ 

แหง 10 10 - 

     
     
     
     
 
 
 



 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีโครงการตามแผนยุทธศาสตรสามป  (พ.ศ.2559 – 2561)  
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ 

 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2559 
ราคาประมาณ

การต้ังไว (บาท) 
ราคาจาง 

ความ
ประหยัด 

1 โครงการกอสรางแนวรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาด
กรวด หมูที่ 1 อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

400,000 349,200 50,800 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสาย  
อต.2035 แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม.ที่ 95 + 425) บาน
หาดกรวด หมูที่ 2 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 771 เมตร หนา 
0.04 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

1,527,000 1,517,000 10,000 

3 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหลังวัดไผใหญ หมูที่ 7  
บานไผใหญ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 231.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นผิวไมนอยกวา 693.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

380,000 372,000 8,000 

4 โครงการซอมแซมถนนลูกรังบริเวณสายริมนํ้านาน หมูที่ 3 
บานบุงจิก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 950 เมตร ปริมาณดิน
ลูกรังไมนอยกวา 570.00 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอระบาย
นํ้าขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 5 จุด จํานวน 25 ทอน 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

106,000 97,000 9,000 

5 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู 1 บานทับใหม  
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม
นอยกวา 180 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
หาดกรวดกําหนด) 

28,000 25,000 3,000 

6 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยชัยมงคล หมูที่ 4 บานวังหมู  
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 496.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

265,000 261,000 4,000 

7 โครงการกอสรางถนน คสล.สายลางเพื่อการเกษตร หมูที่ 1 
บานทับใหม – หมูที่ 3 บานบุงจิก  ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.หาดกรวดกําหนด) 

329,000 322,000 7,000 

8 โครงการซอมแซมถนน ซอย 3 บานซานหมูที่ 6 บานซาน  
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 
 

170,000 205,000 35,000 



ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2559 
ราคาประมาณ

การต้ังไว (บาท) 
ราคาจาง 

ความ
ประหยัด 

9 โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอระบายนํ้า ซอย 8 
บานซาน หมูที่ 6 บานซาน  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
515.00 เมตร ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 927.00 ลูกบาศก
เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 
เมตร จํานวน 16 ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาด
กรวดกําหนด) 

163,000 147,000 16,000 

10 โครงการเปดทางเสนหวยพิกุล เช่ือหมูที่ 8 บานดงชางดี ผาน
หนาวัดดงชางดี ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร 
ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 972.00 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

146,000 128,000 18,000 

11 โครงการกอนสรางถนน คสล.ซอยบานครูโพธ์ิ  มวงพันธ หมูที่ 
3 บานบุงจิก  ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 469.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

258,000 253,000 5,000 

12 โครงการขุดลอกรองนํ้าโรงสูบนํ้าประปา หมูที่ 3 บานบุงจิก  
ขนาดกวาง 15.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือ
ปริมาณไมนอยกวา 1,500 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

48,000 48,000 - 
 

13 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 19 คลองจระเขหัวดาน (ชวง
ที่ 2) หมูที่ 6 บานซาน ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 92.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 460.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

243,000 239,000 4,000 

14 โครงการเปดทางบานหนองยายจันทร ทางเขานานางนํ้าทิพย   
มั่นคง หมูที่ 8  บานดงชางดี ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 580 
เมตร ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 696.00 ลูกบาศกเมตร 
พรอมวางทอระบายนํ้า ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
จํานวน 8 ทอน (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 

123,000 110,000 13,000 

15 โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงสบูนํ้าดวยไฟฟาบานซาน หมูที่ 4 
บานวังหมู (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

15,200 15,200 - 
 

16 โครงการกอสรางทางเช่ือมถนน คสล.ซอยหนองแขม หมูที่ 6 
บานซาน ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 55.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

50,600 50,000 600 

17 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหองประชุมสํานักงานเทศบาล
ตําบลหาดกรวด (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวด
กําหนด) 

225,000 224,000 1,000 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการท่ีดําเนินการในป 2559 
ราคาประมาณ

การต้ังไว (บาท) 
ราคาจาง 

ความ
ประหยัด 

18 โครงการกอสรางหองนํ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
หาดกรวด (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

132,000 130,000 2,000 

19 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าจากอูชางเฉลย – คลองไสไก 
หนองออ หมูที่ 5 บานทา ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 150.00 
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

348,000 348,000 - 
 

20 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยพื้นทีก่ารเกษตรขางคลอง
จระเข หมูที่ 5 บานทา  ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 240.00 
ลูกบาศกเมตร 

29,000 29,000 - 
 

21 โครงการปรับปรงุศูนยผักตบชวา หนองรี หมูที่ 5 บานทา 
ขนาดกวาง 18.00เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลหาดกรวดกําหนด) 

220,000 219,000 1,000 

 รวม 5,271,800 5,084,400 187,400 



แบบประมวลผล 
 

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตําบลหาดกรวด ทั้งหมด 9 หมูบาน  โดยการสุม

ตัวอยางประชากรหรือประชาชนผูที่มาติดตอ และใชบริการ  ตอบแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจผลการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวดในปงบประมาณ พ.ศ.2559  ปรากฏวา มีผูตอบแบบสอบถามสํารวจความ

พึงพอใจ  จํานวน  100  คน  จากแบบสอบถาม  จํานวน 100 ชุด  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

เพศ  (1)  ชาย                               จํานวน  32 คน                

(2)  หญิง                                        จํานวน  68 คน 

อายุ  (1)  ตํ่ากวา  20  ป                           จํานวน  9 คน 

(2)  ระหวาง  20-30  ป                   จํานวน  14 คน 

                  (3)  ระหวาง  31-40  ป                    จํานวน  21 คน                       

(4)  ระหวาง  41-50  ป                    จํานวน  22 คน 

(5)  ระหวาง  51-60  ป                    จํานวน  22 คน 

(6)  มากกวา  60  ป                        จํานวน  12 คน 

การศึกษา (1)  ประถมศึกษา                         จํานวน  36 คน      

(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา         จํานวน  37 คน                           

(3)  ปวส.หรือเทียบเทา                   จํานวน  11 คน                  

(4)  ปริญญาตรี                                จํานวน  15 คน      

(5)  สูงกวาปริญญาตรี                    จํานวน  0 คน 

(6)  อื่นๆ.........................               จํานวน  1 คน 

อาชีพ  (1)  รับราชการ                               จํานวน  3 คน        

(2)  บริษัทเอกชน                           จํานวน  8 คน               

(3)  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว                                  จํานวน  30 คน                       

  (4)  นักเรียนนักศึกษา                    จํานวน  22 คน 

(5)  เกษตรกร                                จํานวน  10 คน 

  (6)  รับจาง      จํานวน  15 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 29 32.22 69 76.67 2 2.22 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 35 38.89 62 68.89 3 3.33 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 36 40.00 61 67.78 4 4.44 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 37 41.11 54 60.00 9 10.00 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 29 32.22 63 70.00 8 8.89 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 33 36.67 63 70.00 4 4.44 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 51 56.67 48 53.33 1 1.11 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 45 50.00 54 60.00 1 1.11 

ภาพรวม 36.87 40.97 59.25 65.83 4.00 44.40 
 
 

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

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.85 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.89 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.81 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.80 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.79 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.89 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.90 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.89 

ภาพรวม 3.47 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 2 ….........................การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร…........................... 

1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.62 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.63 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.63 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.67 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.69 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.68 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.71 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.70 

ภาพรวม 3.67 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 3 …..................การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และการ   

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

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.61 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.67 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.63 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.71 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.65 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.67 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.66 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.68 

ภาพรวม 3.66 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 4 ….....................การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน.......................... 

1)   ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.68 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.69 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.71 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.68 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.69 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.71 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.81 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.85 

ภาพรวม 3.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 5 …...................การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย.......................... 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.83 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.79 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.81 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.85 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.87 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.93 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.92 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.97 

ภาพรวม 3.87 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 6 …..............การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน................. 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.84 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.83 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม 3.85 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.87 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.89 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.94 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.91 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรบัจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.97 

ภาพรวม 3.89 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 7 ….....................การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล......................... 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 5 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.64 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.63 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.63 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.68 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.61 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.69 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.71 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.69 

ภาพรวม 3.66 
 
 
 
 
 

 



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) 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 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) 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 
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  ๒๕๕๙ 

วันจันทรที่ ๒๘  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 นางประวิง           วอนสรอย กรรมการ นางประวิง           วอนสรอย 
๙ นางสยุมพร           ทาใจ กรรมการ นางสยุมพร            ทาใจ 

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

 

    ผูขาดประชุม 
๑. ส.อ.วัชชิระ    บํารุงเกตุ 

 

เรื่อง ติดตามและประเมินผลการทํางาน ป ๒๕๕๙ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  
 

ประธาน  กลาวเปดประชุมตามที่กําหนดในระเบียบ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธาน
คณะกรรมการและกรรมการอีกห น่ึงคนทําหนาที่ เลขานุการของคณะกรรมการ 
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 

ประธาน    กอนอื่นตองขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่เขารวมประชุมในวันน้ี ตามทีเ่ราได 
(ปลิม  คลายปน) มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวดโดยมีหนาที่

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด และตองรายงานการ
ติดตามและประเมินผลดังกลาวใหนายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวดและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหาดกรวดไดทราบผลการดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมาโดยในการประชุมตองมี
คณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงจึงจะมีการผานการเห็นชอบในการสรุปผล
การติดตามประเมินผล 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมท่ีผานมา 

- ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การหารือแนวทางในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล  
หาดกรวด ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ประธาน   ตามที่เราไดมีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแตละ
ปมาน้ันก็ไดมีการดําเนินการใหไดผลตามความจริงข้ึนทุกปเหมือนเชนปน้ีที่เราไดดําเนินการ
โดยการลงพื้นที่ทั้ง ๙ หมูบาน จึงไดผลออกมาคอนขางตรงกับความเปนจริงที่ประชาชนให
คะแนนกับเรามาในแตละยุทธศาสตร ตอไปจะใหเลขานุการไดสรุปผลใหกับทุกทานได
รับทราบ 

 



เลขานุการ   คะสําหรับแบบสอบถามในครั้งน้ีเราไดแจกแบบสอบถามทั้งหมด ๑๐๐ ชุด โดยใน 
๑๐๐ ชุด ดําเนินการแจกแตละหมูบานทั้ง ๙ หมูบานโดยเฉลี่ยเทาๆกัน ในแตละยุทธศาสตร
น้ันจะมีประเด็นการใหคะแนนไมตางกัน โดยการใหคะแนนน้ันจะแบงออกเปน ๕ ระดับ 
โดย ๕ คะแนน เปนระดับมากที่สุด  ๔ คะแนน เปนระดับมาก  ๓ คะแนน เปนระดับปาน
กลาง  ๒ คะแนน เปนระดับนอย  ๑ คะแนน เปนระดับนอยสุด  ในปน้ีน้ันโดยภาพรวม
ความพึงพอใจที่ประชาชนตําบลหาดกรวดมีตอเทศบาลตําบลหาดกรวดเปนดังน้ี แบงเปน
เพศชาย จํานวน ๓๒ ชุด เพศหญิง จํานวน ๖๘ ชุด โดยในครั้งน้ีน้ันและตามแตละ
ยุทธศาสตรในภาพรวมไดคะแนนในเกณฑพอใช ดังน้ี จากคะแนนรวมรอยละ ๕   

   ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ภาพรวมรอยละ ๓.๔๗ 
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร    

        ภาพรวมรอยละ ๓.๖๗ 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตร    
                  อินทรีย และการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน   ภาพรวมรอยละ ๓.๖๖ 
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   ภาพรวมรอยละ ๓.๗๓ 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานสาธารณสุข และอนามัย   ภาพรวมรอยละ ๓.๘๗ 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา 
                  ทองถ่ิน   ภาพรวมรอยละ ๓.๘๙ 
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการของเทศบาล    
                    ภาพรวมรอยละ ๓.๖๖ 
ทั้งหมดที่กลาวมาขางตนน้ันเปนการสรุปแบบประเมินผลการติดตามประเมินผลในแตละ
ยุทธศาสตร ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร ที่เราไดลงสํารวจมาทั้ง ๙ หมูบานคะ 

สวง   คุมอักษร   จากการที่ไดฟงเลขานุการสรุปทั้ง ๗ ยุทธศาสตรแลว ในแตละยุทธศาสตรมีคะแนน
ที่ไมเยอะมากนักเลยอยากลองปรึกษา สอบถามคณะกรรมการคะ วาเราควรจะตอง
ดําเนินการอยางไรบาง 

 

เลขานุการ   ขออธิบายวาในการที่เราจะไดรับคะแนนมากๆน้ันมันจําเปนจะตองข้ึนอยูตอนที่เรา
จัดทําโครงการใหกับชาวบานวาตรงตามที่ตองการรึเปลาเพราะวาเปนการเช่ือมโยงมาจนถึง
การสํารวจผลการติดตามประเมินผลของเทศบาล เพราะวาถาโครงการไมตรงตามที่ชาวบาน
ตองการ ชาวบานก็จะใหคะแนนตามความเปนจริงซึ่งน้ันเราจะมีโครงการที่เราดําเนินการ
แนบไปใหดวยจึงทําใหชาวบานไดรับขอมูลที่ถูกตองและใหคะแนนเราไดตามความจริงคะ 
ถาเราอยากไดคะแนนมากๆเราตองเริ่มจากการดําเนินโครงการใหตรงตามที่ชาวบาน
ตองการคะ 

ชนะ  บุญรอด   สําหรับการที่เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหาดกรวดลงสํารวจขอมูลในพื้นที่ครั้งน้ีได
รับทราบผลคะแนนที่ตรงมากกวาการที่เราจัดสงแบบสอบถามใหกับผูใหญบาน และการลง
พื้นที่ เองแบบน้ีบางทีอาจจะไดรับทราบปญหาจากชาวบานมากกวาการที่ เราให
แบบสอบถามกับผูใหญบานซึ่งบางที่เราอาจจะไมไดรับขอมูลที่เปนความจริง เพราะบางที
ผูใหญบานไมไดแจกแบบสอบถามใหกับชาวบานโดยตรงเลยไมไดขอมูลที่เปนจริง การที่เรา
ดําเนินการแบบน้ีทุกปจะทําใหเราไดขอมูลที่เปนมากๆครับ 

  



เลขานุการ   การที่เราไดลงพื้นที่เพื่อดําเนินการแจกแบบสอบถามกับประชาชนเองเน่ืองจากเรา
ไมเคยไดผลคะแนนที่ตรงตามความเปนจริงเลย เน่ืองจากเราไมสามารถทราบไดเลยวา
ผูใหญบานแตละหมูน้ันไดแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนของตนเองจริงหรือเปลา หรือ
วาดําเนินการทําแบบสอบถามเอง เลยไดขอมูลออกมาอาจจะไมเปนจริง หรือตรงตามที่
ประชาชนในแตละหมูตองการคะ เราจึงตองลงพื้นที่ในแตละหมูบานเพื่อดําเนินการจัดทํา
แบบสอบถามเองคะ ถึงจะใชเวลามากแตไดผลจริงที่เปนความตองการของประชาชน  

สมเด็จ  กัดมั่น   เทาที่ดูจากผลการสรุปในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลใน    
ปน้ี ผมคิดวาในครั้งน้ีน้ันแตละยุทธศาสตรที่ไดมาจากการลงพื้นที่สํารวจน้ันไดผลคะแนน
ออกมาในเกณฑที่คอนขางดี ก็ถือไดวาการทํางานของเทศบาลในป ๕๙ น้ันมีผลการตอบรับ
จากประชาชนออกมาคอนขางดี ในปหนากข็อใหดีกวาน้ี 

เลขานุการ   เทาที่คณะกรรมการแตละทานบอกมาน้ันการลงแจกแบบสอบถามเองจะไดผลการ
ประเมินที่ตรง ในปตอๆไปเราจะทําการลงสํารวจเองจะไมผานทางผูใหญบาน เพื่อที่จะไดผล
ออกมาอยางตรงคะ และกอนที่เราจะปดการประชุมในวันน้ีมีคณะกรรมารทานใดมี
ขอเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเพื่อใหเจาหนาที่ไดปรับปรุงในครั้งหนาอีกหรือไมคะ ถาไมมีผูใด
เสนอแนะก็จะใหทานประธานไดชวยสรุปและกลาวปดการประชุมคะ 

 ประธาน   ถาเปนไปตามที่เลขานุการสรุปมาแลวไมมีคณะกรรมการทานใดเสนอความคิดเห็น
อะไรเพิ่มเติม ก็ตองขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานมากที่มาเขารวมประชุมในครั้งน้ี ถา
ทุกทานไมมีอะไรแลว ผมก็ขอปดประชุมในวันน้ีครับ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานอีก
ครั้งครับ 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 

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

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



 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด 

เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหาดกรวด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

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

  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.๒๕๕๙ ทั้งน้ี 

ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

            ( ลงช่ือ )   

                                  (นายสมัย   สายบุญสง) 

                    นายกเทศมนตรตํีาบลหาดกรวด  
 

 


