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สวนที่  1  บทนำ 
----------------------------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม  (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม  จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน 
ขาราชการ  พนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง  สมาชิกสภาทองถ่ิน  สามารถกำกับดูแล  ทบทวน  และพัฒนางาน 
พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน  โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสำคัญ  ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ  หรือกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ท่ีไดกำหนดไว
หรือไม  รวมท้ังงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตรวจสอบ
ดูวาแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดำเนินงาน  ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ  เพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผน  เปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงาน  ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  ทำ
ใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนา  ไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจน  ท่ีจะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths)  จุดออน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  ปญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  โครงการ  กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ปลัด/รอง
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง  บุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของ  เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคม  ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน  ในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ  ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด  และเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็ง
นี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน  รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการ
ปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาส  และสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียใน
พ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน  เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ  งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ 
ดำเนินการ   สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยการติดตามและ
ประเมินผล  ซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาหมายประสงค
ท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มุงคนหาแผนงาน  โครงการท่ีไดดำเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดำเนินการตอไป  ตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตาม
โครงการ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวา  มีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด  เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงได
กำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ซ่ึงจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงาน  รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน  ตลอดจนปญหา  อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกำหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด  ปรับปรุง  แกไข  ขอบกพรองของการดำเนินงานโครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัด  ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับ  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน  โครงการตาง ๆ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค  ใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย  ผูมีสวนเก่ียวของ  ประชาชน
ในตำบลแมกรณหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จ  ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2559  และ  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2561  ขอ  29  กำหนดวา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอำนาจหนาท่ี  ดังนี้  (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย  ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป (4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  (5)  
ผูบริหารทองถ่ิน 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ิน
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  บรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยการกำหนดกรอบ  แนวทาง วิธีการ  ใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ิน  ตามกรอบแนวทาง วิธีการท่ีกำหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดำเนินการตอไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ  
ไดกำหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผลการนำผลไปใชประโยชนอยางไร  เม่ือใด  ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร  ตองการใหรายงานผลอยางไร 
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร  ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผลท่ี
ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล  เวลาท่ีเก็บขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  และวิธีการวิเคราะหขอมูล  จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึง
สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม  กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกำหนดไว  ซ่ึงสิ่งสำคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ข้ันต่ำตามท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกำหนดไว   แต
ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว  โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน  เชน  การแจงนับ  คารอยละ  คาเฉลี่ย   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ  Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ  การเขียน 
Flow Chart  การแสดงแผนภมิูแกนท  (Gantt Chart)  หรืออาจใชหลาย ๆ  วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบ  โดยรายงานตาม
แบบท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ท้ังนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสม  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค
และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม  ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี  2  และสวนท่ี 3  
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  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ  การนำเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  แกไขท่ีดี  
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณหรือผูเก่ียวของ
หรือผูมีอำนาจในสำนัก  กอง  ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจาก
รายงานสรุป  ซ่ึงอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได  ตามความเหมาะสมตอผูบริหาร
ทองถ่ิน 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มี
อำนาจหนาท่ีในการรายงานผล  และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการ  ท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผล  รวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการ  ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดคิด
สรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล   เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราสวนประมาณคา  และวิธีการเปน
ตน  และหรือโดยการสรางเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป  อำนาจหนาท่ีภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน
รวมท้ังเกณฑมาตรฐานแบบตาง ๆ  ท่ีไดกำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูล  สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  ภายในระยะเวลา
ท่ีกำหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีไดกำหนดข้ึนมีความสอดคลอง  และนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศน  ขององคการบริหารสวนตำบล
แมกรณ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวย  คน เงิน วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ  โดยนำเครื่องมือท่ีมี
อยูจริงในองคการบริหารสวนตำบลแมกรณมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจาก
ปงบประมาณท่ีผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณซ่ึง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พ้ืนท่ี  จำนวน  ระยะเวลา  เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพ  ทำใหเกิดผลลพัธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  หรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอม  การติดตามและประเมินผลมีความจำเปนท่ี
จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอม  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ท้ังในระดับหมูบานและระดับตำบล 
และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดดวย  เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ิน  แบบ
องครวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผล  มีองคประกอบใหญ ๆ  ท่ีสำคัญ  3  ประการ  คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น  อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียน  ท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว  หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก  (record) 
สังเกต  (observe)  หรือวัด  (measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  จะดำเนินการใน
พ้ืนท่ีจากผูมีสวนเก่ียวของ  เจาหนาท่ี  บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เปนขอมูลท่ีมีอยูตาม
ธรรมชาติ  พฤติกรรม  ความตองการ  ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
  3.  กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  
กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  การสำรวจ (surveys)  ในท่ีนี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลแมกรณคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการ
สำรวจไวเปนหลักฐาน   

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสำคัญ คือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ  รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผน  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต  ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและการดำเนินการ
ตามโครงการ  ซ่ึงจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี  ขอเสีย  ขอบกพรองตาง ๆ  ตลอดจนปจจัยท่ีทำใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา  ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด  ตรงเปาหมายอยางทันทวงที  ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 
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  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ  และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม  วิเคราะหขอมูลตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด  ความตองการ  สภาพปญหา
ตาง  ๆ  ท่ีจะนำไปจัดทำเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน   เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง  ทำให
ไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผูมีสวนไดเสีย  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ  มีความสำนึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ  และกระตือรือรนในการแกไข  ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา  ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย  สั่งการ  ผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัด  ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง  ๆ ของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  สามารถวินิจฉัย สั่งการ  ไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาท่ี   นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  แตละคน แตละสำนัก/
กอง/ฝายตาง ๆ  มีความสอดคลองกัน  ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน  ทำใหเปาหมายของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก  มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  2  การติดตามและประเมินผล 
--------------------------------- 

 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปงบประมาณ พ.ศ. 252 
    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1.1.1  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ซ่ึงเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ท่ีกำหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  และแผนชุมชนตำบลแมกรณ  
     1.1.2   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 

    ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิ
สติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS 

    ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต การ
สาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา           
    ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบรอย 

    ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ำและการทองเท่ียว 

       ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

  ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  
 2) พันธกิจ  ประกอบดวย 

        พันธกิจท่ี  1  บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
        พันธกิจท่ี  2  จัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ 
        พันธกิจท่ี  3  จัดใหมีและสรางแหลงน้ำในการอุปโภค  บริโภค 
        พันธกิจท่ี  4  สงเสริมการสาธารณะสุขของราษฎร 
        พันธกิจท่ี  5  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสงูอายุและผูพิการ 
        พันธกิจท่ี  6  คุมครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
        พันธกิจท่ี  7  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
        พันธกิจท่ี  8  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ดานการเมือง การบริหาร 
      3) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ประกอบดวย 
       จุดมุงหมายท่ี  1  ประชาชนมีอาชีพ และรายไดพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
       จุดมุงหมายท่ี  2  การคมนาคมติดตอ มีความสะดวกรวดเร็ว ท่ัวถึง 
       จุดมุงหมายท่ี  3  มีน้ำอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ 
       จุดมุงหมายท่ี  4  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสรางสิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 
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    จุดมุงหมายท่ี  5  มีการควบคุมโรคติดตอ ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงท้ังรางกาย 
และจิตใจ 
       จุดมุงหมายท่ี  6  สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ไดรับการบริการสงเสริม
ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
       จุดมุงหมายท่ี  7  ประชาชนมีการศึกษาตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  คราบครัวอบอุน  
สุขภาพดี 
       จุดมุงหมายท่ี  8  ค้ำจุนพระศาสนา และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ 
ทองถ่ิน 
       จุดมุงหมายท่ี  9  สรางชองทางในการรับรูขายสาร ท่ีทันสมัยของประชาชนเพ่ิม
มากข้ึน  ตลอดจนมีความรูเรื่องการจัดการบริหารทองถ่ินอยางมีสวนรวม 
       4)  แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี  1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานโดยยกระดับมาตรฐานทางเปน
ถนนคอนกรีตหรือลาดยางขยายการใหบริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  ท่ีมีความจำเปนตอการดำรงชีวิตของ
ประชาชนใหเพียงพอและมีคุณภาพ  ท้ังบริการน้ำสะอาด ไฟฟาเชื่อมโยงจังหวัด  อำเภอ   ตำบล   หมูบาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี  2 สงเสริมการเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคา
เกษตร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี  3 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรในทุกรูปแบบ 
    แนวทางการพัฒนาท่ี  4 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ,ประวัติศาสตร 
,ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 
    แนวทางการพัฒนาท่ี  5 พัฒนาสงเสริมการประชาสัมพันธ และการตลาดทองเท่ียว 
    แนวทางการพัฒนาท่ี  6 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานกาคา การลงทุน  

ใหกับทุกสวนในตำบล 

    แนวทางการพัฒนาท่ี  7 การเพ่ิมมูลคาการคา และบริการเพ่ือสงออก  
    แนวทางการพัฒนาท่ี  8 พัฒนาการศึกษาเพ่ือรองรับเศรษฐกิจและสังคมการเรียนรู 
    แนวทางการพัฒนาท่ี  9 พัฒนาแหลงเรียนรูดานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมใน
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
    แนวทางการพัฒนาท่ี  10 สงเสริมและรักษาไวการสืบคนภูมิปญญาและอัตลักษณ
ของตำบล 
   แนวทางการพัฒนาท่ี  11 สนับสนุนใหประชาชนทุกครัวเรือนนอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต 

แนวทางการพัฒนาท่ี  12 สนับสนุนองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือ 
ประยุกตใชในกิจกรรมการพัฒนา 
   แนวทางการพัฒนาท่ี  13 สรางเสริมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอสุขภาพ
ประสานความรวมมือและการมีสวนรวมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   แนวทางการพัฒนาท่ี  14 สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินและแพทยทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาวะ 

แนวทางการพัฒนาท่ี  15 จัดใหมีระบบเฝาระวังทางสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก 
ความรวมมือประชาคมอาเซียน 
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แนวทางการพัฒนาท่ี  16 สรางพลังชุมชนใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  17 สรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีประสิทธิภาพการจัด 

สวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี  18 บูรณาการหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ  

เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการพัฒนากีฬา และนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  19 เสริมสรางจิตสำนึกใหมีความจงรักภักดีเทิดทูนปกปอง 

สถาบันพระมหากษัตริย 
แนวทางการพัฒนาท่ี  20 เสริมสรางศักยภาพ  คน  และชุมชน ใหมีความเขมแข็ง 
แนวทางการพัฒนาท่ี  21 สงเสริมใหมีระบบติดตาม และเฝาระวังอาชญากรรม 
แนวทางการพัฒนาท่ี  22 จัดระบบการเตือนภัย และการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  23 สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน ในการแกไขปญหาสา 

ธารณภัยรวมกัน และการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
แนวทางการพัฒนาท่ี  24 ปองกันและปราบปราม ยาเสพติด และแรงงานตางดาว 

ผิดกฎหมายท่ีอาจสงผลกระทบกับความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนาท่ี  25 สนับสนุนการบริหารจัดการของศูนยพลังแผนดินและ 

อาชญากรรมเพ่ือความสงบสุขของคนในพ้ืนท่ี 
แนวทางการพัฒนาท่ี  26 สรางความเขมแข็งและความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพ 

ติดของชุมชน 
   แนวทางการพัฒนาท่ี  27 ควบคุม และลดปริมาณมลพิษจาก ขยะ น้ำเสีย กลิ่น 
และเสียง 

แนวทางการพัฒนาท่ี  28 ปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน และภาวะมลพิษทาง 
อากาศ 

แนวทางการพัฒนาท่ี  29 วางผังเมืองและการพัฒนาเมืองตาม 
แนวทางการพัฒนาท่ี  30 แนวทางพัฒนาสีเขียวเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนาท่ี  31  จัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
   แนวทางการพัฒนาท่ี  32 พัฒนาศูนยรวมบริการ หรือ เคานเตอรบริการประชาชน 
   แนวทางการพัฒนาท่ี  33 สงเสริมการเผยแพรขอมูลขาวสารและบริการผานระบบ 
e-Service 
   แนวทางการพัฒนาท่ี  34 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
   แนวทางการพัฒนาท่ี  35 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency 
Based Management 
   แนวทางการพัฒนาท่ี  36 นำเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหมมายกระดับการ
ทำงาน 
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       5) วิสัยทัศนในการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

“ แมกรณนาอยู   มุงสูการสงเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง   คูเคียงโครงสรางพ้ืนฐาน   บริหารจัดการโปรงใส ” 

      1.1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ เปนแผน
ยุทธศาสตรท่ีกำหนดระยะเวลา 4 ป พ.ศ. 2560 - 2564 ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ   ท่ีกำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ
ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  และแผนชุมชนตำบลแมกรณ  
     1.1.2.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
        ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาดานแหลงน้ำ  
        ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        ยุทธศาสตรท่ี  5  พัฒนาดานสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตรท่ี  6  พัฒนาดานสังคมและทรัพยากรมนุษย 
        ยุทธศาสตรท่ี  7  พัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตรท่ี  8  พัฒนาดานการรักษาความม่ันคงและความสงบ ดานการเมือง 
การปกครอง และบริหารจัดการท่ีดี 
       2) พันธกิจ ประกอบดวย 
        พันธกิจท่ี  1  บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
        พันธกิจท่ี  2  จัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ 
        พันธกิจท่ี  3  จัดใหมีและสรางแหลงน้ำในการอุปโภค  บริโภค 
        พันธกิจท่ี  4  สงเสริมการสาธารณะสุขของราษฎร 
        พันธกิจท่ี  5  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
        พันธกิจท่ี  6  คุมครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
        พันธกิจท่ี  7  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
        พันธกิจท่ี  8  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ดานการเมือง การบริหาร
       3)  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
       จุดมุงหมายท่ี  1  ประชาชนมีอาชีพ และรายไดพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ  
            พอเพียง 
       จุดมุงหมายท่ี  2  การคมนาคมติดตอ มีความสะดวกรวดเร็ว ท่ัวถึง 
       จุดมุงหมายท่ี  3  มีน้ำอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ 
       จุดมุงหมายท่ี  4  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสรางสิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 
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    จุดมุงหมายท่ี  5  มีการควบคุมโรคติดตอ ประชาชนมีสุขภาพท่ี 
        แข็งแรงท้ังรางกาย และจิตใจ 

       จุดมุงหมายท่ี  6  สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ไดรับการบริการสงเสริม 
           ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
       จุดมุงหมายท่ี  7  ประชาชนมีการศึกษาตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  คราบครัวอบอุน  
           สุขภาพดี 
       จุดมุงหมายท่ี  8  ค้ำจุนพระศาสนา และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ 
           ทองถ่ิน 
       จุดมุงหมายท่ี  9  สรางชองทางในการรับรูขายสาร ท่ีทันสมัยของประชาชนเพ่ิม 
           มาก ข้ึน  ตลอดจนมีความรูเรื่องการจัดการบริหารทองถ่ินอยางมี 
           สวน รวม      
      4) แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ประวัติศาสตร  
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง   สุขภาพ 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาสงเสริมการประชาสัมพันธ และการตลาดทองเท่ียว 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดยยกระดับมาตรฐานทางเปน 
ถนนคอนกรีตหรือลาดยาง 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 6 จัดบริการทางดานคมนาคมใหประชาชนไดรับความสะดวก 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 7 จัดบริหารสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความจำเปนตอการ 
ดำรงชีวิตของประชาชนใหเพียงพอและมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 8 จัดใหมีแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
แนวทางการพัฒนาท่ี 9 จัดใหมีแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรและปองกันอุทกภัย 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 10 การบริหารจัดการขยะในชุมชนท่ีตนทาง 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 11 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 12 ปองกันและแกไขปญหาไฟปา  หมอกควัน และภาวะ 
มิลพิษทางอากาศ 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 13 สรางเสริมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอสุขภาพ 
ของประชาชน 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 14 สงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชา 

แนวทางการพัฒนาท่ี 15 สงเสริมการรณรงคและปองกันการแพรระบาดโรคติดตอ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 16 สงเสริมและสนับสนุนการสงเคราะหผูสูงอายุ  ผูพิการ   

ผูดอยโอกาสผูไดรับผลกระทบ  จากโรคเอดสหรือโรครายแรง 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 17 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน  สตรี   

ผูสูงอายุ  ผูพิการ   ผูดอยโอกาส ผูไดรับผลกระทบจากโรคเอดสหรือโรคราย และประชาชนในพ้ืนท่ี 
แนวทางการพัฒนาท่ี 18 สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน 
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และบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนาท่ี 19 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 20  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา  ประเพณีและ 

วัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 21 สงเสริมและสนับสนุนการรักษาไวซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ิน 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 23 สงเสริมใหมีระบบติดตาม และเฝาระวังอาชญากรรม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 24 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแกไขปญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาท่ี 25 สงเสริมการบริหารจัดการดานบุคลากร เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 26 สงเสริมการเผยแพรขอมูลขาวสารทางราชการ 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 27 ดำเนินการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

       5) วิสัยทัศนในการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

“แมกรณนาอยู  มุงสูการสงเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง  คูเคียงโครงสรางพ้ืนฐาน  บริหารจัดการโปรงใส” 
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    2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   2.1  เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 
    2.1.1   ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด  กลุมอาเซียน+6และ GMS  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดยุทธศาสตร ท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเท่ียว และวิถีการ
ผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ ASEAN 
     2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  
20 ป ไดแกยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเปนธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
     3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรท่ี  1  
ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 5  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน    
ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
     4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม แหลงน้ำ และการทองเท่ียว ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน    ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการ
สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ยุทธศาสตรท่ี 3  การดำรง
ฐานวัฒนธรรมลานนา เพ่ือเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 
     5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหดำรงความสมบูรณและยั่งยืน ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 
ป ไดแกยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน    ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดยุทธศาสตรท่ี  5  
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดำรงความสมบูรณและยั่งยืน   
 



 หนา 15 

 

 
 
     6)  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ    
มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรดานความม่ันคง สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภาบาลในสังคมไทย  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข   
    2.1.2   ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
      องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ไดกำหนดวิสัยทัศนไววา  “แมกรณนาอยู  มุงสู
การสงเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  คูเคียงโครงสรางพ้ืนฐาน  บริหารจัดการ
โปรงใส”  ซ่ึงวิสัยทัศนดังกลาว  แสดงใหเห็นถึงการมุงม่ันในการพัฒนาทองถ่ิน  ในดานการบริหารจัดดาน
สิ่งแวดลอม  การบริหารจัดการดานการรักษาความสะอาด  การจัดการขยะ  ควบคูไปกับการสงเสริมสนับสนุน
พัฒนาดานการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน  โดยการบริหารจัดการดวยความโปรงใส  เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6  
ยุทธศาสตร   โดยกำหนดโครงการพัฒนา  จำนวน  303  โครงการ  ปรากฏในแผนงาน  (1) แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (3) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (4) แผนงาน
การเกษตร  (5) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (6)  แผนงานสังคมสงเคราะห  (7) แผนงาน
สาธารณสุข  (8) แผนงานรักษาความสงบภายใน  และพบวาจำนวนโครงการ  95  โครงการ ไดดำเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ  31.35  ของโครงการท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด 
    2.1.3  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
      1) วิสัยทัศน  

“แมกรณนาอยู  มุงสูการสงเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง  คูเคียงโครงสรางพ้ืนฐาน  บริหารจัดการโปรงใส” 

      2) ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม

อาเซียน+6และ GMS 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและการกีฬา       
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลง

น้ำและการทองเท่ียว 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

      3) เปาประสงค 
   1. เพื่อพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ 
GMS 

2. เพ่ือพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการกีฬา       
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3. เพ่ือพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
 
4. เพ่ือพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเกษตรกรรม  แหลงน้ำ 

และการทองเท่ียว 
5. เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. เพ่ือพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

      4) ตัวชี้วัด  
   1.กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ตรวจรับงานโดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

2.กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการ 
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      5) คาเปาหมาย 
       

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

พ้ืนฐาน และระบบโลจิสติดสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และ GMS  

การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน ราง

ระบายน้ำ ทอลอดเหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจาย

ขาว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารตางๆ 

สิง่กอสรางในฌาปนสถาน ปายจราจร กระจกโคง

ปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การสาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
และการกีฬา       

โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ตางๆ เชน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนา
หมูบานในดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
สงเสริมการสหกรณ  สงเสริมเยาวชน  สตรี 
อุดหนุน  อปท. อ่ืน สวนราชการหรือหนวยอ่ืนของ
รัฐ องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ฯลฯ    
ดานการศึกษา  พัฒนา สงเสริม สนับสนนุการ 
ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อนุรักษและ
จรรโลงไวซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน  

สรางเสริมการกีฬาและนันทนาการ            
ดานสาธารณสุข  การปองกันและระงับโรคติดตอ
ตางๆ ควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี 
พัฒนา สงเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของ

หมูบาน กองทนุหลักประกันสุขภาพ อบต.แมกรณ 
ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบรอย 

ดำเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานท่ีดำเนินการ
แกไขปญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานใหแก อปพร. ฝกอบรมราษฎรใน
หมูบานใหมีความรู  
ปลูกจิตสำนึกใหราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท เพ่ือความม่ันคงของชาติ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปองกันและบรรเทาสาธารณ
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ภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน ฯลฯ 
 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ำและการ
ทองเท่ียว 

พัฒนา  วางแผน สงเสริมการลงทุนและการ
พาณิชยกรรม  สงเสริมดานการเกษตรกรรม  
ดานแหลงน้ำ  พัฒนา วางแผน สงเสริมการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูก
ตนไมในปาชุมชนปาตนน้ำ ปาสาธารณะ ปลูกหญา
แฝก อนุรักษฟนฟูแหลงนำ้ สรางและซอมแซมฝาย
ชะลอนำ้ ตามพระราชดำริฯ เปนตน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
 

เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

      6) กลยุทธ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+
6และ GMS     

    1.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และ GMS     

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม  และการกีฬา            

    2.1 กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต   
    2.2 กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุข 
    2.3 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา 
    2.4 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม 
    2.5 กลยุทธการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
    3.1 กลยุทธการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลง

น้ำและการทองเท่ียว 
    4.1 กลยุทธการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  
    4.2 กลยุทธการพัฒนาดานการเกษตรกรรม   
    4.3 กลยุทธการพัฒนาดานแหลงน้ำ 
    4.4 กลยุทธการพัฒนา  วางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    5.1 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
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    6.1 กลยุทธการพัฒนาดานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    6.2 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารงาน 

      7) จุดยืนทางยุทธศาสตร  
  จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  
กำหนดการพัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ท่ีเก่ียวของกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร และ 14 กลยุทธ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และ GMS     

    1.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และ GMS  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม  และการกีฬา            

    2.1 กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต   
    2.2 กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุข 
    2.3 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา 
    2.4 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม 
    2.5 กลยุทธการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
    3.1 กลยุทธการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  

แหลงน้ำและการทองเท่ียว 
    4.1 กลยุทธการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  
    4.2 กลยุทธการพัฒนาดานการเกษตรกรรม   
    4.3 กลยุทธการพัฒนาดานแหลงน้ำ 
    4.4 กลยุทธการพัฒนา  วางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    5.1 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    6.1 กลยุทธการพัฒนาดานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    6.2 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารงาน 

      8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
  ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มุงพัฒนา  6 ดาน ไดแก 
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS     

การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข  และการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม
และการกีฬา  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย การพัฒนาดานการวางแผน 
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การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเกษตรกรรม  แหลงน้ำและการทองเท่ียว การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

 
 

    2.1.4  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๓.๑.๑  วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  (SWOT) 

 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการณพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของทองถ่ิน เปนการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือขอจำกัดอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมี
ผลตอการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค) เพ่ือ
พิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแตละยุทธศาสตรในแตละดาน  ดังนี้ 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1.  มีโครงสรางกรอบอัตรากำลังบุคลากรท่ีชัดเจน คลอบคลุมอำนาจหนาท่ีตามภารกิจ และสามารถ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอน 
    2.  มีรายไดจากเงินอุดหนุน และรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง ทำใหเกิดความคลองตัวใน

การบริหารงาน 
 3.  มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน  6  แหง  ปมน้ำมันและกาซ จำนวน  2 แหง  และโรงงานผลิต

น้ำแข็งในพ้ืนท่ี  ทำใหมีรายไดจากการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตาง ๆ นอกจากรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรให 
4.  มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กำหนดอำนาจหนาท่ีและภารกิจของ อบต. ไวชัดเจน ตาม พรบ.

กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก อปท. และ พรบ. สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  
5.  มีสถานท่ีทองเท่ียงในพ้ืนท่ี  ไดแก  ไรบุญรอดบริวเวอรี่  วัดพระธาตุจอมจันทร  อางเก็บน้ำหวย

มวงขาว  ลำน้ำกรณสวนปาดอยชาง  ทำใหมีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวในพ้ืนท่ีจำนวนมาก   
6.  สภาองคการบริหารสวนตำบลสามารถออกขอบัญญัติไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
7.  ผูบริหารทองถ่ินกำหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
8.  ผูบริหารทองถ่ินสามารถจัดสรรงบประมาณแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดโดยตรง 
9.  มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน  และมีการบรูณาการจัดทำแผนการทำงาน  รวมกับหนวยงานหรือสวน

ราชการอ่ืน 
10.  มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย และเอ้ือประโยชน

ตอการปฏิบัติงานใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
จุดออน (Weakness=W)   
1.  มีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยและทำงานในพ้ืนท่ีจำนวนมาก  ทำใหมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดปญหา

โรคติดตอและปญหายาเสพติด  อาชญากรรม  และปญหาสิ่งแวดลอม  
2.  ขาดความตอเนื่องในการบริหารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำใหขาดเสถียรภาพ

ทางการเมือง 
3.  ไมสามารถนำงบประมาณไปชวยเหลือหนวยงานอ่ืนไดอยางคลองตัว  เนื่องจากถูกจำกัดดวย

ระเบียบ  กฎหมาย  กฎเกณฑตาง ๆ 
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4.  งบประมาณดานบริการสาธารณะท่ีมีอยูอยางจำกัดไมสามารถตอบสนองความตองการ
ปจจัยพ้ืนฐานของ อปท. ไดอยางเพียงพอ   

5.  มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จำนวนมาก และมีขอจำกัดในเรื่องเวลา  มีการถายโอนภารกิจเพ่ิมมาก
ข้ึน ทำใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอภารกิจท่ีไดรับถายโอน   และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดขอผิดพลาดได
มาก  

6.  การประสานงานระหวางหนวยงานภายใน อบต. ยังขาดประสิทธิภาพ 
8.  ดวยภารกิจท่ีไดรับการถายโอนเพ่ิมมากข้ึน  แตบุคลากรมีอยางจำกัด  ทำใหการทำงานมีความ

เสี่ยงท่ีจะผิดพลาดสูง 
โอกาส (Opportunity=O)   
1.  มีพ้ืนท่ีและแหลงน้ำธรรมชาติท่ีสามารถทำการเกษตรกรรมและผลิตพืชผลทางการเกษตรไดสูง 
2.  แผนยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับชาติเอ้ือหนุนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
3.  นโยบายภาครัฐเอ้ือในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
4.  กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอ้ือตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล 
5.  มีศาสนสถานจำนวนมากในพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนา

คุณธรรมจรยิธรรมของเยาวชนและประชานในตำบล 
6. มีเสนทางคมนาคมหลายเสนทางทำใหสามารถจะพัฒนาดานเศรษฐกิจได 
อุปสรรค (Threat=T)   
1. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอตอความตองการในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.  รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบอย  สงผลใหทองถ่ินตองมีการปรับเปลี่ยน

นโยบายตามไปดวย 
3.  ปญหาการเมืองระดับประเทศยังไมมีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทำใหนโยบายการพัฒนา

ทองถ่ินไมชัดเจน 
4.  การเมืองเขามามีบทบาทตอการบริหารจัดการมากข้ึน 
5.  ระเบียบฯ ขอกฎหมาย จำกัดอำนาจหนาท่ีบางประการท่ีสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  
6.  อำนาจหนาหนาท่ีตามแผนการกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน 
7.  รัฐบาลถายโอนภารกิจใหทองถ่ินมากข้ึน แตไมจัดสรรบุคลากรและงบประมาณใหทองถ่ิน

บริหารงานไดอยางเต็มท่ี 
8.  การใหความอิสระองคการบริหารสวนตำบลจากสวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกำกับ 

ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
9.  การจัดเก็บระบบฐานขอมูลยังไมมีความจริงจัง ไมสามารถนำมาประยุกตใชได 
10.  ปญหาดานเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
11.  ประชาชนและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีขาดความรวมมือในการทำงานทำใหไมเกิดการ     

บูรณาการรวมกัน 
12.  ความหลากหลายของประชากรท่ีเขามาทำงานในพ้ืนท่ีสงผลทำใหเกิดปญหายาเสพติดและปญหา

อาชญากรรมและปญหาดานสาธารณสุข  ดานสิ่งแวดลอม เพ่ิมมากข้ึน 
13.  กฎหมายผังเมืองยังไมไดถูกนำมาใชบังคับอยางจริงจัง 
14. ระเบียบ กฎหมายท่ีบังคับใชไมสามารถโตแยงในการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดินได  
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     2.1.5  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรชาติ  

20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อบต.แมกรณ 
โครงการเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความ 
สามารถในการ
แขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 7  
ดานโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส 

ยุทธศาสตรท่ี  2   
ใชโอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษและ
การเชื่อมโยงกับ 
อนุภูมิภาค GMS  
BIMSTEC และ AEC  
เพ่ือขยายฐาน 
เศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาขีดความ 
สามารถในการ
แขงขันดานการคา 
การลงทุน และ
บริการ โลจิสติกส 
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ 
GMS  

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส เชื่อมโยงกลุม
จังหวัด  กลุมอาเซียน + 
6  และ  GMS 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบโลจิสติกส
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ 
GMS 

89 44 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและ
เสริมสราง 
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย   

ยุทธศาสตรท่ี  1  
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4  
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแกไขปญหา
ความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผูสูงอายุ 
อยางมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน  
ยกระดับทักษะฝมือ
แรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาขีดความ 
สามารถในการ
แขงขันดานการคา 
การลงทุนและบริการ          
โลจิสติกส เชื่อมโยง
กลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และGMS 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคม สงเสริม
คุณภาพชีวิต  การ
สาธารณสุข 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา     

117 16 
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ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.แมกรณ 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรที่ 5  
อนุรักษฟนฟูปาตนน้ำ
ใหคงความสมบูรณ  
จัดระบบบริหารจัดการ
น้ำอยางเหมาะสมและ 
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตร
ใหทั่วถึง ปองกันและ
แกไขปญหามลพิษ
หมอกควันอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  6 
การรักษาความ
ม่ันคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบ
เรียบรอย 

12 4 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสรางโอกาส 
และความเสมอ
ภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การสรางความเขม 
แข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที่  1  
พัฒนาการทองเที่ยว
และธุรกิจบริการตอ 
เนื่องใหมีคุณภาพ  
สามารถสรางมูลคา 
เพิ่มอยางยั่งยืน และ
กระจายประโยชน
อยางทั่วถึงรวมทั้งตอ
ยอดการผลิตสนิคา
และบริการที่มีศักย 
ภาพสูง ดวยภูมปิญญา
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร
คุณภาพมาตรฐาน 
สากล และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4 
การพัฒนาดานการ
วางแผนการสงเสริม
การลงทุน พาณิชย 
กรรม  เกษตรกรรม  
แหลงน้ำ และการ
ทองเท่ียว 
 

32 6 
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ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.แมกรณ 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
การสรางการ
เติบโต บน
คุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี  4 
การเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่  5  
อนุรักษฟนฟูปาตนน้ำ
ใหคงความสมบูรณ 
จัดระบบบริหารจัด 
การน้ำอยางเหมาะสม 
และเชื่อมโยงพืน้ที่
เกษตรใหทั่วถึงปองกัน
และแกไขปญหามลพิษ
หมอกควันอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
การจัดการทรัพยา 
กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหดำรง
ความสมบูรณและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  5  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
และยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

20 4 

ยุทธศาสตรท่ี  1 
ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี  1  
พัฒนาการทองเท่ียวและ
ธุรกิจบริการตอ เน่ืองให
มีคุณภาพ  สามารถ
สรางมลูคา เพ่ิมอยาง
ยั่งยืนและกระจาย
ประโยชนอยางท่ัวถึง
รวมท้ังตอยอดการผลิต
สินคาและบริการท่ีมี
ศักยภาพสูง ดวยภูมิ
ปญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือให
ประชาชนอยูเย็น
เปนสุข 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหาร 
 

33 21 

     รวม 303 95 
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     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตรในภาพรวมท่ีไดกำหนดไว จำนวน   95  โครงการ จากจำนวนโครงการ
ท้ังหมด  303  โครงการ 
     2) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  จำนวน   303  โครงการ ดำเนินการจริง จำนวน  95  โครงการ หรือคิดเปนรอยละ   
31.35  ของจำนวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
     3) จำนวนยุทศาสตรท่ีไมสามารถดำเนินการได   ไมมี   
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   3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  3.1 ประจำปงบประมาณ  2562  (วันท่ี 1 ตุลาคม  2561  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2562) 
   3.1.1   ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่  1 
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจสิติกส
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และ GMS 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

กองชาง กองชาง 44 16,091,270 

ยุทธศาสตรท่ี  2 
การพัฒนาดานสังคม 
สงเสริมคุณภาพชีวิตการ
สาธารณสุขการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา    

บริการชุมชนและ
สังคม 

สรางความเขมแข็ง 
ของชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 1 19,935 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 5 328,603.30 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 4 334,800 

การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 3 11,405,700 
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรมฯ กองการศึกษา กองการศึกษา 3 132,650 
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ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบรอย 

บริหารท่ัวไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 4 37,110 

ยุทธศาสตรท่ี  4 
การพัฒนาดานการวาง
แผนการสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  
แหลงน้ำ และการทองเท่ียว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 2 549,100 

 บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรมฯ งานสงเสริมการทองเท่ียว สำนักงานปลัด 4 515,089.82 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
พัฒนาดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 4 91,540 
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ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่  6 
การพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหาร 
 

บริหารท่ัวไป บริหารท่ัวไป สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด 21 16,971,684.64 

รวมท้ังส้ิน 95 46,477,482.76 
 
     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินดำเนินการจริงตามยุทธศาสตรในภาพรวมท่ีไดกำหนดไว  จำนวน   95  โครงการ จากจำนวนโครงการท้ังหมด  
303  โครงการ 
     2) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  จำนวน   303  โครงการ ดำเนินการจริง จำนวน  95  โครงการ หรือคิดเปนรอยละ   
31.35  ของจำนวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
     3) จำนวนยุทศาสตรท่ีไมสามารถดำเนินการได   ไมมี   
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    3.1.2   ผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณเปนหนวยดำเนินการ (ผ 01)  

 ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 

ท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนดิน  
หมูท่ี 4 
 
 
 
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มาของประชาชน 
 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนดิน จำนวน 5 
จุด บานแมสาด  
หมูท่ี 4 ถึงบานปาง
กลาง บริวาร หมูท่ี 
4 ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

114,800 ถนนดิน  จำนวน  
1  เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

2 โครงการจางเหมางานขุด
ดินสไลดขวางถนน
สาธารณะ  หมูท่ี 10 
 
 
 
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มาของประชาชน 
 

ขุดดินสไลดขวาง
ถนนสาธารณะ 
บานปางริมกรณ  
หมูท่ี 10 ปริมาณ
งานดินขุดไมนอย
กวา 152.50  
ลบ.ม. ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

25,700 ถนนดิน  จำนวน  
1  เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 
 
 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการซอมแซมถนน

ดวยการถมหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ย  
หมูท่ี  7 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

ซอมแซมถนนดวยการถม
หินคลุกพรอมปรับเกลี่ย  
บานฝงหมิ่นหมูท่ี 7  
ปริมาณหนาเฉลี่ย 0.15  
ม.พ้ืนท่ีไมนอยกวา 53.33 
ลบ.ม. ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

5,000 ถนนหินคลุก  
จำนวน  1  เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

4 โครงการซอมแซมถนน  
หมูท่ี  6 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

ซอมแซมถนนดวยการถม
ดินลูกรังพรอมถมหินคลุก
ทับหนา จำนวน 2 จุด 
ปริมาณงาน จุดท่ี 1 กวาง 
3.00 เมตร ยาว 89.00 
เมตร หนาเฉลีย่รวม 0.70 
เมตร (รวมพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 267.00 ตาราง
เมตร)ปริมาณงานจุดท่ี 2  
กวาง 3.00 เมตร ยาว 
140.00 เมตร หนาเฉลีย่
รวม 0.40 เมตร (รวม
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 420.00 
ตารางเมตร)ตามแบบ
ท่ี อบต.กำหนด 

92,850 ถนนดินลูกรัง  
จำนวน  1  เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
5 โครงการซอมแซมพ้ืน

หองประชุมองคการ
บริหารสวนตำบล 
แมกรณ หมูท่ี 13 
 
 

เพ่ือใหพ้ืนหองประชุม
กลับมามีสภาพดังเดิม 

ซอมแซมพ้ืนหอง
ประชุมองคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ บาน
ปาสักทองหมูท่ี 13  
จำนวน 2 จุด ตามแบบ
ท่ี อบต.กำหนด 

26,500 รอยละของ
ประชาชนผูมาใช
บริการ 

พ้ืนหองประชุมกลับมา
มีสภาพดังเดิม 

กองชาง 

6 โครงการซอมแซมตลิ่ง 
ลำน้ำกรณ  หมูท่ี 6 

เพ่ือปองกันน้ำกัด
เซาะตลิ่ง และเปน
การระบายน้ำเขาสู
พ้ืนท่ีการเกษตร 

ซอมแซมตลิ่งลำน้ำ
กรณ บานปางมุง หมูท่ี 
6 ปริมาณงานไมนอย
กวา 2,783.04 ลบ.ม. 
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

105,600 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

สามารถปองกันตลิ่งพัง
และสามารระบายน้ำ
เขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรได
อยางมีประสิทธิภาพ   

กองชาง 

7 โครงการศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
หมูท่ี 13 

เพ่ือเปนศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุตำบล 
แมกรณ 

ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ จำนวน 1 
หลัง  บานปาสักทอง  
หมูท่ี 13 ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

844,000 ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ
ตำบลแมกรณ 
จำนวน 1 หลัง 

ผูสูงอายุตำบลแมกรณ  
มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
8 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนดิน  
หมูท่ี 4 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มาของ
ประชาชน 
 

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ดิน กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 8,200 เมตร ปริ
มารงานพ้ืนท่ีโดยเฉลี่ย 
32,800 ตารางเมตร  
บนปางกลาง – บาน
ปางกอง หมูท่ี 4 ถึงบา
หนองเขียว หมูท่ี 12 
ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

166,000 ถนนดิน  จำนวน  
1  เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

9 โครงการกอสราง
อาคารเรียน หมูท่ี 13 

เพ่ือเปนสถานศึกษา
ของเด็กอนุบาล 1 – 
อนุบาล  3  ของ
โรงเรียน อบต. 
แมกรณ 

กอสรางอาคารเรียน 3 
ชั้น 12 หองเรียน แบบ
ตอกเสาเข็ม (รหัส สน.
ศท.3/12) ตามแบบ
มาตรฐานของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินสำหรับโรงเรียน
องคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ บานปา
สักทอง หมูท่ี  13 

7,332,000 อาคารเรียน  
จำนวน  1  หลัง 

มีสถานศึกษาของเด็ก
อนุบาล 1 – อนุบาล  
3  ของโรงเรียน อบต. 
แมกรณ 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
10 โครงการซอมแซมตลิ่ง 

ลำน้ำกรณ  หมูท่ี 1  
เพ่ือปองกันน้ำกัด
เซาะตลิ่ง และเปน
การระบายน้ำเขาสู
พ้ืนท่ีการเกษตร 

ซอมแซมตลิ่งลำน้ำ
กรณ หมูท่ี 1 บาน 
แมกรณ ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

25,700 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

สามารถปองกันตลิ่งพัง
และสามารระบายน้ำ
เขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรได
อยางมีประสิทธิภาพ   

กองชาง 

11 โครงการซอมแซมถนน
ดินเขาพ้ืนท่ีการเกษตร  
หมูท่ี 10  

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

ซอมแซมถนนดินเขา
พ้ืนท่ีการเกษตร บาน
ปางริมกรณ หมูท่ี 10 
ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาวรวม 
13,644.00 เมตร 
พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
40,932 ตารางเมตร  
ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

205,000 ถนนดิน  จำนวน  
1  เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

12 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน หมูท่ี 4 

เพ่ือใหภูมิทัศมีความ
สวยงาม สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงภูมิทัศน 
สถานท่ีทองเท่ียวใน
แหลงทองเท่ียว 
ทามะมวงขาว บาน 
แมสาด หมูท่ี 4 ตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด 

39,500 รอยละของจำนวน
นักทองเท่ียว 

สถานท่ีทองเท่ียวมี
ความสวยงาม 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
13 โครงการซอมแซมคอ

ทอลอดเหลี่ยม หมูท่ี 7 
เพ่ือปองกันน้ำกัด
เซาะ  และเปนการ
ระบายน้ำไดสะดวก 

ซอมแซมคอทอลอด
เหลี่ยม บานฝงหมิ่น หมู
ที่ 7 กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 10.80 เมตร หนา 
0.15 เมตร (รวมพื้นที่ไม
นอยกวา 43.20 เมตร) 
ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

36,500 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

สามารถปองกันน้ำกัด
เซาะและระบายน้ำเขา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

กองชาง 

14 โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงค หมูท่ี 
11 

ประชาชนมีลาน
สำหรับจัดกิจกรรม
ภายในหมูบาน 
 

กอสรางลานอเนก 
ประสงค บานปางออ 
หมูท่ี 11 พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 273.00 ตร.ม. 
ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

107,500 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

มีลานสำหรับจัด
กิจกรรมภายในหมูบาน 
 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 6 
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานปางมุง 
หมูท่ี 6 ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 
56.00 เมตร พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 224.00 
ตารางเมตร ชนิดไมมี
ไหลทาง ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

123,500 ถนน คสล. จำนวน  
1 เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
16 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 10 
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานปาง 
ริมกรณ หมูท่ี 10 
ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 65.00 
เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
195.00 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทาง ตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด 

108,500 ถนน คสล. จำนวน  
1 เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 12 
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
เขียว หมูท่ี 12 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
49.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 196.00 
ตารางเมตร ชนิดไมมี
ไหลทาง ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

107,500 ถนน คสล. จำนวน  
1 เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

 
 



 หนา 37 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
18 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 1 
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บาน 
แมกรณ หมูท่ี 1 ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 
65.00 เมตร หนา
0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 195.00 
ตารางเมตร ชนิดไมมี
ไหลทาง ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

108,500 ถนน คสล. จำนวน  
1 เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงค หมูท่ี 
11 

ประชาชนมีลาน
สำหรับจัดกิจกรรม
ภายในหมูบาน 
 

กอสรางลานอเนก 
ประสงค  หมูท่ี  11 
บานปางออ พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 273.00  
ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

107,500 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

มีลานสำหรับจัด
กิจกรรมภายในหมูบาน 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 



 หนา 38 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
20 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 9 
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานปางกอก 
หมูที่ 9 ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 65.00 
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 
195.00 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทาง ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

108,500 ถนน คสล.  
จำนวน  1 เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

21 โครงการติดตั้งระบบ 
โซลาเซลลระบบประปา
หมูบาน หมูท่ี 2 

เพ่ือเปนการลดภาระ
คาใชจายคาน้ำ 
ประปาของประชาชน
ภายในหมูบาน 

โครงการรับจางโซลา
เซลลระบบประปา
หมูบาน บานเวียงหวาย 
หมูท่ี 2 ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

243,000 ภาระคาใชจายคา
น้ำประปาของ
ประชาชนภายใน
หมูบานลดลง 

ภาระคาใชจายคา
น้ำประปาของ
ประชาชนภายใน
หมูบานลดลง 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 4 
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานแมสาด 
หมูที่ 4 ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 65.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 
195.00 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทาง ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

108,500 ถนน คสล.  
จำนวน  1 เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 



 หนา 39 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
23 โครงการกอสรางลาน

เอนกประสงค หมูท่ี 2 
ประชาชนภายใน
หมูบานมีลานสำหรับ
จัดกิจกรรมภายใน
หมูบานไดอยาง
สะดวก 

กอสรางลานอเนก 
ประสงค คสล. บาน
เวียงหวาย หมูท่ี 2 
ขนาดกวาง 20.00 
เมตร ยาว 27.60 
เมตร หนา0.15 เมตร 
ปริมาณงานไมนอยกวา 
552.00 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

315,500 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

มีลานสำหรับจัด
กิจกรรมภายในหมูบาน 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมถนนสายหลัก หมู
ท่ี 13 
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมถนน
สายหลัก บานปาสัก
ทอง หมูท่ี 13 บริเวณ
ซุมหมูบาน ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

137,500 ถนน คสล. เชื่อม
ถนนสายหลัก
จำนวน  1 เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางเสริม
ไหลทางถนนภายใน
หมูบาน หมูท่ี 2 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

กอสรางเสริมไหลทาง
ถนนภายในหมูบาน 
บานเวียงหวาย  
หมูท่ี 2 ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

123,500 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 



 หนา 40 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
26 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมถนนสายหลัก  
หมูท่ี 7 
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมถนน
สายหลัก บานฝงหม่ิน 
หมูท่ี 7  
จุดท่ี 1 ซอยเชื่อมบาน 
เมืองรวง ปริมาณงาน
ไมนอยกวา 47.00 
ตร.ม. 
จุดท่ี 2 ซอยกลางบาน 
ปริมาณงานไมนอยกวา 
101.00 ตร.ม. 
จุดท่ี 3 ซอยโรงเรียน
บานปางคึก ปริมาณ
งานไมนอยกวา 
58.00 ตร.ม. ตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด 

115,500 ถนน คสล. เชื่อม
ถนนสายหลัก
จำนวน  3 จุด 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

  



 หนา 41 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
27 โครงการขยายเขต

ระบบประปาหมูบาน 
หมูท่ี 8 
 

เพ่ือใหประชาชน
ภายในหมูหมูบานมี
น้ำประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตระบบประปา
หมูบาน บานใหม หมูท่ี 
8 ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

108,500 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนมีน้ำประปา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

28 โครงการจางออกแบบ
โครงการกอสราง
ถนนลาดยางเชื่อม หมู
ท่ี 1 ถึง หมูท่ี 2 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

จางออกแบบโครงการ
กอสรางถนนลาดยาง
เชื่อม บานแมกรณ หมู
ท่ี 1 ถึง บานเวียงหวาย 
หมูท่ี 2 

39,660 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

29 โครงการจางออกแบบ
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหวางตำบล  
หมูท่ี 6 ตำบลแมกรณ 
เชื่อม หมูท่ี 1 ตำบล
โปงแพร 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา ของ
ประชาชน 
 

จางออกแบบโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อม
ระหวางตำบล บาน 
ปางมุง  หมูท่ี 6 ตำบล
แมกรณ เชื่อม บานปา
ซาง หมูท่ี 1 ตำบล 
โปงแพร 

60,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

30 โครงการจางออกแบบ
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูท่ี 5 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 

จางออกแบบโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู 
บาน หมูท่ี 5 จุดท่ี 1 

55,160 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองชาง 



 หนา 42 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
31 โครงการขยายเขต

ระบบประปาหมูบาน 
หมูท่ี 1 
 

เพ่ือใหประชาชน
ภายในหมูหมูบานมี
น้ำประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตระบบประปา
หมูบาน บานแมกรณ 
หมูท่ี 1 ตามแบบท่ี
อบต.กำหนด 

1,250,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนมีน้ำประปา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

32 โครงการปรับปรุงโรง
อาหาร หมูท่ี 13 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน 
ศพด.ต.แมกรณ  และ 
ร.ร. อบต.แมกรณ มี
สถานท่ีใชสำหรับรับ
ปะทานอาหารได
อยางสะดวกและ
เหมาะสม 

ปรับปรุงโรงอาหาร 
บานปาสักทอง  หมูท่ี  
13 องคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ  
กวาง 6 เมตร ยาวฝง
ทิศเหนือ 6.80 เมตร 
ยาวฝงทิศใต 10.10 
เมตร สูง 2.25 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
97 ตารางเมตร พรอม
ทางเชื่อม กวาง 1.50 
เมตร ยาว 19.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

148,000 รอยละของเด็ก
นักเรียน 

มีสถานท่ีรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะสม  
เพียงพอตอจำนวนเด็ก
นักเรียน 

กองชาง 

  



 หนา 43 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
33 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 3 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานสวนดอก 
หมูที่ 3 ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 49.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รวมพื้นที่ไมนอยกวา 
196.00 ตารางเมตร) 
ชนิดไมมีไหลทาง ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

107,000 ถนน คสล.  
จำนวน  1 เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

34 โครงการขยายเขต
ระบบประปา หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชน
ภายในหมูหมูบานมี
น้ำประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตระบบประปา  
บานสวนดอก หมูท่ี 3 
ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

1,325,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนมีน้ำประปา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

35 โครงการซอมแซมฝาย
ลำน้ำกรณ หมูท่ี 9 

เพ่ือใหฝายกลับมามี
สภาพดังเดิมและ
สามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ซอมแซมฝายลำน้ำ
กรณ บานปางกอก หมู
ท่ี 9 ดวยการเรียงหิน
ใหญคละบรรจุในกลอง 
(Gabions) ปริมาณงาน
กวาง 14 เมตร สูง 1 
เมตร ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

207,500 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

ฝายกลัมามามีสภาพ
ดังเดิมและสามารถใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

  



 หนา 44 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
36 โครงการซอมแซมตลิ่ง

ลำน้ำกรณ  หมูท่ี  5 
เพ่ือปองกันตลิ่งพัง
และระบายน้ำได
อยางสะดวก 

ซอมแซมตลิ่งลำน้ำ
กรณ บานเมืองรวง  
หมูท่ี  5 ปริมาณงาน
ขุดลอกดวยรถขุด กวาง
เฉลี่ย 8  เมตร  ยาว 
385 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
4.50 เมตร ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

126,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

สามารถปองกันตลิ่งพัง
และสามารระบายน้ำ
เขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรได
อยางมีประสิทธิภาพ   

กองชาง 

37 โครงการเสริมไหลทาง  
หมูท่ี  5 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

เสริมไหลทาง บาน 
เมืองรวง หมูท่ี 5 
พรอมวางทอระบายน้ำ 
โดยวางทอคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 
0.40 เมตร ยาว 
60.00เมตร และบอ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 6.00 บอ 
ขนาดกวาง 0.90เมตร 
ยาว 1.00 เมตร พรอม
ถมดินไหลทาง ตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด 

187,000 ถนน คสล.  
จำนวน  1 เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 



 หนา 45 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
38 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 7 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานฝงหมิ่น 
หมูที่ 7 ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รวมพื้นที่ไมนอยกวา 
32.00 ตารางเมตร) 
ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

16,800 ถนน คสล.  
จำนวน  1 เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

39 โครงการปรับปรุงติดตั้ง
เหล็กดัดหนาตางพรอม
มุงลวดอาคารเรียน หมู
ท่ี 13 

เพ่ือเปนการปองกัน
อันตรายท่ีอาจเกิดกับ
เด็กอนุบาล ร.ร.อบต.
แมกรณและปองกัน
ยุงลายจากโรค
ไขเลือดออก 

ปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัด
หนาตางพรอมมุงลวด
อาคารเรียน คสล.3 ชั้น 
12 หองเรียน โรงเรียน 
อบต.บานปาสักทอง หมู
ที่ 13 ปริมาณงาน 1. 
งานเหล็กดัดอาคารเรียน 
จำนวน 49 ชุด 
2. งานมุงลวดประตู – 
หนาตาง จำนวน 142 
บาน 
3. ค2 บนประตู – 
หนาตาง จำนวน 49 ชดุ 
ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

463,000 รอยละของเด็ก
นักเรียน ร.ร.อบต.
แมกรณ 

สามารถปองกันเด็ก
พลัดตกและปองกันจาก
โรคไขเลือดออก 

กองชาง 

 



 หนา 46 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
40 โครงการกอสรางทอ

ลอดเหลี่ยม หมูท่ี 6 
เพ่ือใหการระบายน้ำ
ไดอยางสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
บานปางมุง หมูที่ 6 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 
5.00 เมตร สูง 1.80 
เมตร ตามแบบที่ อบต.
กำหนด 

294,500 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

สามารถระบายน้ำได
อยางสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

41 โครงการเจาะบอ
บาดาล   หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภคและ
บริโภคไดอยางท่ัวถึง 

เจาะบอบาดาล บานใหม  
หมูที่ 8 ขนาด ศก. 6 นิ้ว 
ลึก 100 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
น้ำบาดาลแบบกรุรอบบอ 

200,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนมีน้ำสำหรับ
อุปโภคและบริโภคได
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

42 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนดินดวย
การลงหินคลุกพรอม
ปรับเกลี่ยเรยีบ  
หมูท่ี 4 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ดินดวยการลงหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมู
ที่ 4 กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 147 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาณงานหินคลุกไม
นอยกวา 44.00 ลบ.ม. 
พรอมวางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.40 
ม. จำนวน 5 ทอน ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

81,000 ถนนดิน  
จำนวน  1 เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 



 หนา 47 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
43 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนโดยการ
ลงหินคลุกภายในตำบล
แมกรณ  
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน 
 

ปรับปรุงซอมแซมถนน
โดยการลงหินคลุก
ภายในตำบลแมกรณ 
บานปางกลาง หมูท่ี 4 
บานบริวารบานแมสาด 
กวาง 3.00 เมตร ยาว
รวม 440.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาณงานไมนอยกวา 
1,320.00 ตร.ม. และ
ท่ีทำการองคการ
บริหารสวนตำบลแม
กรณ หมูท่ี 13 กวาง 
3.00 เมตร ยาว 
27.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาณงานไมนอยกวา 
81.00 ตร.ม. 

93,000 ถนนหินคลุก  
จำนวน  1 เสน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 
 

กองชาง 

  



 หนา 48 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
44 โครงการกอสรางโรง

จอดรถ องคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ  
หมูท่ี 13 

เพ่ือเปนการอำนวย
ความสะดวกใหกับผู
มาติดตอราชการ 

กอสรางโรงจอดรถ 
องคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ บาน 
ปาสักทอง หมูท่ี 13 
กวาง 7.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร  
สูง 3.00 เมตร พรอม
เทคอนกรีตพ้ืน กวาง 
7.00 เมตร ยาว 
42.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (รวมพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 294.00 
ตร.ม.) ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

495,000 โรงจอดรถ  
จำนวน 1 หลัง 

เปนการอำนวยความ
สะดวกใหกับผูมาติดตอ
ราชการ 

กองชาง 

รวม 16,091,270    
 
 
 
 
 
 



 หนา 49 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา     
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการจัดกิจกรรมวัน

เด็กแหงชาติ 
 
 
 
 

เพ่ือเสริมสรางทักษะ
ของเด็กใหมีพัฒนา 
การดานสติปญญา
และประสบการณท่ีดี
และเพ่ือสงเสริมสนับ 
สนุนใหเด็กกลาคิด 
กลาแสดงออกและ
พัฒนาตนเองไดตาม
ศักยภาพ 

พ้ืนท่ี อบต.แมกรณ 0 
(ไมใชงบ 

ประมาณในการ
ดำเนินงาน) 

รอยละ ๘๐ ของ
เด็กในตำบลได
รวมงานวันเด็ก
แหงชาติ 

เด็กมีการพัฒนาการ
ดานสติปญญาและ
ประสบการณท่ีดี เด็ก
กลาคิด กลาแสดงออก
และพัฒนาตนเองได
ตามศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอบรมพัฒนา
ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
 
 

เพ่ือใหครูและบุคลา 
กรทางการศึกษา
ปรับตัวไดทันตอการ
เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณของสังคม 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
 

๑๙,๘๐๐ ขาราชการครูมี
ความรูความ 
สามารถในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ครูและบุคลกรทาง
การศึกษาปรับตัวไดทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณของ
สังคม 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการทำปายชื่อ
โรงเรียนองคการ
บริหารสวนตำบล 
แมกรณ 
 

เพ่ือใหโรงเรียนองค 
การบริหารสวนตำบล
แมกรณมีปายชื่อ
โรงเรียนท่ีสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน 

ทำปายชื่ออาคารขนาด
สูงตัวอักษรไมต่ำกวา 
๐.๔๐ ม. 

๑๖๗,๐๐๐ ปายชื่อโรงเรียน
จำนวน ๑ ปาย 

มีปายบอกชื่อสถาน
ท่ีตั้งของโรงเรียนท่ี
ชัดเจนมีความสะดวก
ในการติดตอราชการ 

กอง
การศึกษา 

      



 หนา 50 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 คาใชจายในการ

ปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
เรียนใหมีสภาพท่ี
เหมาะสมปลอดภัย
เพ่ือสรางบรรยากาศ
ท่ีดีใหเกิดผลดีตอ 
การเรียนการสอน 

โรงเรียน อบต.แมกรณ ๑๔๘,๐๐๐ มีสถานท่ีเรียน
อยางเพียงพอ 

มีสถานท่ีเรียนอยาง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน 

อบต.แมกรณ 

5 โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนตำบล 
แมกรณ ประจำป 
๒๕๖๒ 

เพ่ือตานภัยยาเสพติด
และเสริมสรางสุข
ภาวะอันดีแกผูเลน
กีฬา 

จัดการแขงขันกีฬา ๙๙,๘๕๐ สามารถดำเนิน
โครงการไดบรรลุ
วัตถุประสงคทุก
ประการ 

ตานภัยยาเสพติดและ
เสริมสรางสุขภาวะอันดี
แกผูเลนกีฬา 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจัดงานแห
เทียนพรรษา ประจำป 
๒๕๖๒ 

เพ่ือสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

งานประเพณีหลอเทียน
พรรษา 

๒๗,๘๕๐ จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

อนุรักษ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสรงน้ำ 
พระธาตุศรีจอมจันทร 
ประจำตำบลแมกรณ 
ประจำป  ๒๕๖๒ 

เพ่ือสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณท้ัง 
13 หมูบาน 
 

๔,๙๕๐ สามารถดำเนิน
โครงการไดบรรลุ
วัตถุประสงคทุก
ประการ 

อนุรักษ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการอบรมสงเสริม
สุขภาพสำหรับผูสูงอายุ 

เพ่ือใหสูงอายุไดรับ
ความรูเรื่องการดูแล
สุขภาพ  ดานตาง ๆ 

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตำบล 
แมกรณ 

108,800 โครงการบรรลุวัตถุ 
ประสงคท่ีกำหนด
ไวทุกประการ 

ผูสูงอายุมีความรูเรื่อง
การดูแลสุขภาพตัวเอง
ในดานตาง ๆ 

สำนักงาน
ปลดั 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
9 โครงการจัดทำบัญชี

ครัวเรือน 
เพ่ือใหมีความรูใน
การจัดทำบัญชี
ภายในครัวเรือนได
อยางแทจริง 

สตรีภายในตำบลแม
กรณ ท้ัง 13 หมูบาน 

19,935 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

นำความรูท่ีไดรับไป
จัดทำบัญชีภายใน
ครัวเรือนไดอยาง
แทจริง 

สำนักปลัด 

10 โครงการพนหมอกควัน 
ในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

เพ่ือปองกันโรคไข 
เลือดออกและโรคท่ีมี
ยุงเปนพาหนะ 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ  
ท้ัง 13 หมูบาน 

100,036.90 โครงการบรรลุวัตถุ 
ประสงคท่ีกำหนด
ไวทุกประการ 

สามารถปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคท่ี
มียุงเปนพาหนะ 

สำนักปลัด 

11 โครงการรณรงค
ควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก 

เพ่ือเปนการณรงค
ควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ  
ท้ัง 13 หมูบาน 

56,415.40 โครงการบรรลุวัตถุ 
ประสงคท่ีกำหนด
ไวทุกประการ 

สามารถปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคท่ี
มียุงเปนพาหนะ 

สำนักปลัด 

12 โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตาม
ปณิธานศาตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราช
กุมารี 

เพ่ือเปนการดำเนิน 
การตามแนวพระ 
ราชดำริฯ เพ่ือให
ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ  
ท้ัง 13 หมูบาน 

58,038 โครงการบรรลุวัตถุ 
ประสงคท่ีกำหนด
ไวทุกประการ 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา 

สำนักปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
13 โครงการสำรวจขอมูล

จำนวนสัตวและข้ึน
ทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ 

เพ่ือเปนการดำเนิน 
การตามแนวพระ 
ราชดำริฯตามโครง 
การสำรวจขอมูล
จำนวนสัตวและข้ึน
ทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาฯ 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ  
ท้ัง 13 หมูบาน 

5,313 โครงการบรรลุวัตถุ 
ประสงคท่ีกำหนด
ไวทุกประการ 

สามารถสำรวจขอมูล
จำนวนสัตวและข้ึน
ทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ 

สำนักปลัด 

14 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือสรางหลักประกัน
ดานรายไดแก
ผูสูงอายุ 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีข้ึน
ทะเบียนในพ้ืนท่ีตำบล 
แมกรณ 
 

9,130,500 รอยละรอยของ
ผูสูงอายุท่ีลง 
ทะเบียนเพ่ือขอรับ
เบี้ยยังชีพ 

ผูสูงอายุมีรายไดเพ่ือใช
จายในชีวิตประจำวัน 

สำนักปลัด 

15 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกคนพิการ 

เบี้ยยังชีพผูพิการ ท่ีข้ึน
ทะเบียนในพ้ืนทีตำบล 
แมกรณ 

2,123,200 รอยละรอยของผูผู
พิการท่ีลง ทะเบียน
เพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพ 

ผูพิการมีรายไดเพ่ือใช
จายในชีวิตประจำวัน 

สำนักปลัด 

16 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูปวยเอดส 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ท่ี
ข้ึนทะเบี ยน ใน พ้ืน ท่ี
ตำบล 
แมกรณ 

152,000 รอยละรอยของ
ผูปวยเอดสท่ี
ลงทะเบียนเพ่ือ
ขอรับเบี้ยยังชีพ 

ผูปวยเอดสมีรายไดเพ่ือ
ใ ช จ า ย ใ น ชี วิ ต 
ประจำวัน 

สำนักปลัด 

รวม 12,221,688.30 
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ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการแกไขและลด

อุบัติเหตุทางทองถนน
ชวงเทศกาลปใหม  
๒๕62 

เพ่ือใหบริการดาน
ความปลอดภัยใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณในชวง
เทศกาลปใหม 
2562 

บูรณาการการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบน
ทองถนนและใหบริการ
ประชาชนชวงเทศกาล
ปใหม และเทศกาล
สงกรานต 

18,800 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

ประชาชนไดรับบริการ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝกซอมแผน
ปองกันสาธารณภัย
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

เพ่ือเสริมสรางความรู 
ความเขาใจ เก่ียวกับ
สาธารณภัยใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

เสริมสรางความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับสาธารณ
ภัยใหแกประชาชนใน
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

3,900 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

เสริมสรางความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับสาธารณ
ภัยใหแกประชาชนใน
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝกอบรมการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานท่ี
ราชการ 
 
 

เพ่ือเพ่ิมความรู ความ 
สามารถ และเพ่ิม
ทักษาดานการใช
เครื่องมือการปองกัน
และระงับอัคคีภัย ใน
กรณีเกิดเพลิงไหมใน
สถานท่ีราชการ 

เพ่ิมความรู ความ 
สามารถและเพ่ิมทักษา
ดานการใชเครื่องมือ
การปองกันและระงับ
อัคคีภัย ในกรณีเกิด
เพลิงไหมในสถานท่ี
ราชการ 

9,910 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

เพ่ิมความรู ความ 
สามารถและเพ่ิมทักษา
ดานการใชเครื่องมือ
การปองกันและระงับ
อัคคีภัย ในกรณีเกิด
เพลิงไหมในสถานท่ี
ราชการ 

สำนักปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 โครงการฝกอบรมเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพ อปพร. 
เพ่ือให อปพร. และ
ประชาชนไดรับทราบ
ถึงอันตรายและวิธี 
การปองกันภัย ได
อยางมีประสิทธิภาพ
และถูกวิธี 

ฝกอบรมทบทวนและ
เพ่ิมศักยภาพและ
ความรูใหแก อปพร.
และประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

4,500 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

อปพร.และประชาชนมี
ความรูเก่ียวกับอันตราย
และวิธีการปองกันภัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
และถูกวิธี 

สำนักปลัด 

รวม 37,110    
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ำและการทองเท่ียว 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการซอมแซมตลิ่ง 

ลำน้ำกรณ  หมูท่ี 3 
 

เพ่ือปองกันน้ำกัด
เซาะตลิ่ง และเปน
การระบายน้ำเขาสู
พ้ืนท่ีการเกษตร 

ซอมแซมตลิ่งลำน้ำ
กรณ ดวยการเรียง
กระสอบทรายผสม
ปูนซีเมนต พรอมตอก
เข็มไมยูคา บานสวน
ดอก หมูท่ี  3  ขนาด 
ศก. 4 นิ้ว กวาง 2.00 
เมตร ยาว 80.00 
เมตร ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด   

431,600 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

สามารถปองกันตลิ่งพัง
และสามารระบายน้ำ
เขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรได
อยางมีประสิทธิภาพ   

กองชาง 

2 โครงการเรียงหินลำน้ำ
กรณปองกันตลิ่งพัง  
หมูท่ี  5 

เพ่ือปองกันตลิ่งพัง
และระบายน้ำได
อยางสะดวก 

เรียงหินลำน้ำกรณปอง 
กันตลิ่งพัง บานเมือง
รวง หมูท่ี  5 บริเวณ
หลังอาคาร
เอนกประสงคหมูบาน 

117,500 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

สามารถปองกันตลิ่งพัง
และสามารระบายน้ำ
เขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรได
อยางมีประสิทธิภาพ   

กองชาง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศนสถานท่ีทอง 
เท่ียวในแหลงทองเท่ียว  
ทามวงขาว บานแมสาด 
หมูท่ี  4 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน 
และทัศนียภาพใน
บริเวณแหลงทอง 
เท่ียวใหสะดวก 
ปลอดภัยและ
สวยงาม เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีใหบริการจอดรถ
ใหแกนักทองเท่ียว
และประชาชนท่ัวไป 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน 
และทัศนียภาพใน
บริเวณแหลงทองเท่ียว 
ใหสะดวก ปลอดภัย
และสวยงาม เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีใหบริการจอดรถ
ใหแกนักทองเท่ียวและ
ประชาชนท่ัวไป 

39,500 จำนวนนักทอง 
เท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

- งานปรับเกลี่ยท่ีจอด
รถ ขนาด กวาง 20 
เมตร ยาว 80 เมตร 
- งานซอมแซมถนนดิน
ดวยการลงหินคลุก 
ขนาด 3 เมตร ยาว 
430 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ปริมาณ
งานหินคลุกไมนอยกวา 
64 ลบ.ม. 

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน สถานท่ีทองเท่ียว
ในแหลงทองเท่ียว  
หนองชางคต บานใหม  
หมูท่ี  8 (โครงการจาง
เหมาทำอักษร เพ่ือติด
ปาย) 

เพ่ือเพ่ิมความโดดเดน 
ความนาสนใจในแหลง
ทองเท่ียวประชาสัมพันธ 
แหลงทองเท่ียวใหเปนท่ี
รูจักแพรหลาย พัฒนา
แหลงทอง เท่ียวเพ่ือใหมี
จุดเช็คอินจุดถายภาพท่ี
ระลึก เพ่ิมจำนวนนัก 
ทองเท่ียว เพ่ิมมูลคาการ
ทองเท่ียว เปนการสราง
งาน สรางรายไดใหกับ
ราษฎรในชุมชนหมูบาน
และตำบล 

เพ่ือเพ่ิมความโดดเดน
พัฒนาแหลงทองเท่ียว
เพ่ือใหมีจุดเช็คอิน จุด
ถายภาพท่ีระลึกเพ่ิม
จำนวนนักทองเท่ียว 
เพ่ิมมูลคาการทองเท่ียว
เปนการสรางงาน สราง
รายไดใหกับราษฎรใน
ชุมชนหมูบาน และ
ตำบล 

42,844 จำนวนนักทอง 
เท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

- งานจัดทำตัวอักษร          
อคิลิคไฟเบอร   
1.  หนองชางคต ขนาด 
85 cm 
2.  แมกรณตำบลนาอยู 
ขนาด 41 cm 
3. by Maekorn SAO 
ขนาด 49 cm 

สำนักงาน
ปลัด 



 หนา 57 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
5 โครงการหมูบานทอง 

เท่ียวโดยชุมชน บาน 
เมืองรวง หมูท่ี 5 การ
จัดทำจุดสาธิตจำหนาย
และแสดงสินคาชุมชน
ตำบลแมกรณ และ
บานเมืองรวง) 
 

เพ่ือใชวัสดุและวัสดุ
อ่ืน ๆ ในการกอสราง
จุดสาธิตจำหนายและ
แสดงสินคาชุมชน
ตำบลแมกรณ และ
บานเมืองรวง ซ่ึงจุด
สาธิตและจำหนาย
สินคา เพ่ือเปนจุดวาง
แสดงและจำหนาย
สินคา เพ่ือเปน
อนุรักษวัฒนธรรม
ชุมชนหมูบาน 
ตลอดจนเปนกิจกรรม
ท่ีเสริมสรางรายได
กระตุนเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนหมูบาน 
และตำบล  แมกรณ 

- จัดซ้ือวัสดุเพ่ือจัดทำ
จุดสาธิตจำหนายและ
แสดงสินคาฯ  
-จัดซ้ือวัสดุอ่ืนฯ ตาม
โครงการทองเท่ียวโดย
ชุมชนบานเมืองรวงหมู
ท่ี 5  
-  จางเหมาทำปาย 
พาสวูดตามฺโครงการ
หมูบานทองเท่ียวโดย
ชุมชน  
-  จางเหมาทำหุน 
จำลองควายเพอจัดตั้ง
ในจุดสาธิต 
 

430,145.82   1. จำนวนนักทอง 
เท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
2. ชุมชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

มีจุดสาธิตจดัทำจดุสาธิต
จำหนายและแสดงสินคา
ชุมชนตำบลแมกรณ และ
บานเมืองรวง เพื่อไวใช
ตอนรับรองรับ ที่เปด
โอกาสการมีสวนรวม
รวมกันกับทุกหมูบาน
ภายในตำบลแมกรณ ใน
การนำผลิตภัณฑ สินคา 
ผลผลติมาวางสาธิตแสดง
และจำหนายจำนวนเพิ่ม
ปริมานักทองเที่ยว 
เปนศูนยการเรียนรูใน
เรืองที่หลากหลายตาง ๆ 
อาทิเชน วฒันธรรม 
พืชผักปลอดสารพิษ 
นวัตกรรมที่เพิ่มมูลคา
จากขยะฯลฯ เปนจุด
สรางและกระจายรายได
ใหแกชุมชนหมูบานและ
กระตุนเศรษฐกิจของ
ตำบล   

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หนา 58 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 โครงการอบรมพัฒนา

และสงเสริมอาชีพ
อาหารปลอดภัยตำบล
แมกรณ 

1. เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของคนใน
ชุมชนใหอยูดีกินดี
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพ่ือพัฒนาการ
ประกอบอาชีพตาม
หลักอาหารปลอดภัย 
3. เพ่ือรองรับหมู 
บานทองเท่ียวโดย 
วิถีชุมชนอาหาร
ปลอดภัย 
4. เพ่ืออบรมสงเสริม
อาชีพใหกับ
ประชาชนใหพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

โครงการอบรม อาชีพ
อาหารปลอดภัยเพ่ือ
รองรับหมูบานทอง 
เท่ียวโดยชุมชนบาน 
เมืองรวง ม. 5  
"วิถีชุมชนหมูบานฝก
ปลอดสาร อาหาร
ปลอดภัยชุมชน
เขมแข็ง” 
 

2,600 จำนวนผูเขารวม 
โครงการ 

1.ประชาชนไดรับการ 
พัฒนาคุณภาพใหอยูดี 
กินดีตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
2.เกิดการพัฒนาการ 
ประกอบอาชีพตาม 
หลักอาหารปลอดภัย 
3.สามารถรองรับหมู 
บานทองเท่ียวโดยวิถี
ชุมชนอาหารปลอดภัย 

 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 1,064,189.82    
 
 
 
 



 หนา 59 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการจัดการสิ่งแวด 

ลอมและการคัดแยก
ขยะ 

เพ่ือรณรงคและสราง
จิตสำนึกเรื่องการคัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะใน
ครัวเรือน 

รณรงค อบรมสงเสริม
และสรางจิตสำนึกเรื่อง
การคัดแยกขยะ 

69,040 โครงการบรรลุวัตถุ
ประสงท่ีกำหนดไว 

ประชาชนมีจิตสำนึก
เรื่องการคัดแยกขยะ
เพ่ิมมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการพัฒนาและสง 
เสริมหมูบานปลอดขยะ
ตนแบบ 

เพ่ือใหพ้ืนท่ีตำบล 
แมกรณปลอดขยะ 

รณรงคสงเสริมให
หมูบานปราศจากขยะ 

7,500 โครงการบรรลุวัตถุ
ประสงท่ีกำหนดไว 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ
ปลอดจากขยะ 

สำนักงาน
ปลัด 

3 โครงการปองกันแกไข
ปญหาไฟปาและหมอก
ควัน 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีงาน
ปองกัน สมาชิก  
อปพร. ผูนำชุมชน
และประชาชนใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยการเกิด
ไฟปา รูถึงข้ันตอน
การดับไฟอยางถูกวิธ ี

เจาหนาท่ีงานปองกัน 
สมาชิก อปพร ผูนำ
ชุมชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยการเกิดไฟ
ปา รูถึงข้ันตอนการดับ
ไฟอยางถูกวิธี 

10,000 โครงการบรรลุวัตถุ
ประสงท่ีกำหนดไว 

เจาหนาท่ีงานปองกัน 
สมาชิก อปพร ผูนำ
ชุมชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยการเกิดไฟ
ปา รูถึงข้ันตอนการดับ
ไฟอยางถูกวิธี 

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการรณรงคลด 
การเผา ลดหมอกควัน 

ปญหาไฟปาและ
หมอกควันในพ้ืนท่ี
ลดลง 

ลดปญหาไฟปาและ
หมอกควันในพ้ืนท่ี 

5,000 โครงการบรรลุวัตถุ
ประสงท่ีกำหนดไว 

ไฟปาและหมอกควันใน
พ้ืนท่ีลดลง 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 91,540    



 หนา 60 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 คาใชจายเพ่ือการ

เลือกตั้ง 
ประชาสัมพันธ
รณรงคหรือการให
ขอมูลขาวสารแก
ประชาชน ใหทราบ
ถึงสิทธิและหนาท่ี
และการมีสวนรวม
ทางการเมือง ในการ
เลือกตั้งสภา
ผูแทนราษฎร 

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารสิทธิและ
หนาท่ีและการมีสวน
รวมทางการเมือง ใน
การเลือกตั้งสภา
ผูแทนราษฎร 

79,450 รอยละของ
ประชาชนมีความ
เขาใจเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารสิทธิและ
หนาท่ีและการมีสวน
รวมทางการเมือง ใน
การเลือกตั้งสภา
ผูแทนราษฎร อยาง
ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในเขต
ตำบลแมกรณ 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการประชุมคณะ 
กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และผลการ
ปฏิบัติงานประจำป  
ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ 

ประชาชนไดแสดง
ความคิดเห็นในการ
แกไขปญหาในพื้นที่
ตำบลแมกรณ 

โครงการประชุม
ประชาคม,การติดตาม 
ประเมินผลแผนพฒันา
และผลการปฏิบัตงิาน
ประจำป ขององคการ
บริหารสวนตำบล 
แมกรณ 

0 
(ไมใช

งบประมาณใน
การดำเนินงาน) 

ประชาชนรอยละ 
60 ของทุก
ครัวเรือนเขารวม
ประชุม 

ประชาชนมีสวนรวมใน
การกำหนดแผนและ
โครงการพัฒนา 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หนา 61 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการประชุม

ประชาคม,การจัด 
ทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ป,ขอบัญญัติงบ 
ประมาณรายจาย
ประจำปและแผน
ดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบล 
แมกรณ 

ประชาชนไดแสดง
ความคิดเห็นในการ
แกไขปญหาในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

โครงการประชุม
ประชาคม, จัดทำแผน
ยุทธศาสตร,การจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป,
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป ของ
องคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ,แผน
ดำเนินงาน 

675 ประชาชนรอยละ 
60 ของทุก 
ครัวเรือนเขารวม
ประชุม 

ประชาชนมีสวนรวมใน
การกำหนดแผนและ
โครงการพัฒนา 

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการสำรวจความ
พึงพอใจของประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีตำบล 
แมกรณ 

เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของประชาชน
ในการใหบริการของ
ทองถ่ิน 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 11,000 รอยละของความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

ประชาชนมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ประโยชนของทองถ่ิน 

สำนักงาน
ปลัด 

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดเก็บภาษี
ประจำป 

ประชาสัมพนัธการ 
ชำระภาษีประจำป  
สรางความตระหนักให 
กับผูมีหนาที่เสยีภาษี
ภายในตำบลแมกรณ
เพื่อใหการจัดเก็บภาษี
รายไดเปนไปอยาง
ทั่วถึงเพิ่มรายไดใหกับ
อบต. 

ประชาชนในเขตพ้ืน 
ท่ีตำบลแมกรณ 

3,888 รอยละของผูมา
ชำระภาษีในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

สามารถจัดเก็บภาษี
เพ่ิมมากข้ึน 

กองคลัง 



 หนา 62 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 โครงการฝกอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและ 
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม แกผูบริหาร 
พนักงานสวนตำบล 
พนักงานจาง และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ 

เปนการเพ่ิมพูน
ความรู  พัฒนา
ศักยภาพ  ความ
พรอม ความสามารถ
ท่ีไดรับมาปรับและ
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ผูบริหาร  พนักงานสวน 
ตำบล พนักงานจาง 
องคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ 

80,090 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

สามารถเพ่ิมพูนความรู  
พัฒนาศักยภาพ  ความ
พรอม ความสามารถท่ี
ได รั บ ม า ป รั บ แ ล ะ
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใน ก า ร
ป ฏิ บั ติ ร าช ก าร ให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

7 พิธีวางพวงมาลาถวาย 
สักการะพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอม 
เกลาเจาอยูหัว ประจำ 
ป 2561 (ปงบ 
ประมาณรายจาย 
2562) 
 

1.เพ่ือใหประชาชน 
เขารวมกิจกรรมวัน
ปยมหาราช 
2. เพ่ือใหประชาชน 
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระ 
บาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
3.เพ่ือใหประชาชน 
ถวายความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหา 
กษัตริย 

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาอบต. กำนัน 
ผูใหญบาน ขาราชการ  
พนักงาน รัฐวิสาหกิจ  
นักเรียน  นักศึกษา 
พอคา ประชาชน กลุม
พลังมวลชน เขารวม
กิจกรรมฯ จำนวน   
500  คน 
 

4,500 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะผูบริหารสมาชิก 
สภาอบต. กำนนั ผูใหญ 
บาน ขาราชการ พนัก 
งาน รัฐวสิาหกิจ นักเรียน 
นักศึกษา พอคา ประชา 
ชน กลุมพลังมวลชนได
แสดงออกถึงการนอม 
รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
2.ชุมชน หนวยงาน
ราชการ เอกชน มีความ
พึงพอใจตอการเขารวม
กิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
8 โครงการตอนรับคณะ  

รัฐมนตรีสัญจร ลงพ้ืน  
ท่ีตรวจเยี่ยมและพบ  
ประชาชน 
 
 
 
 

เพ่ือเปนการตอนรับ
นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี
อยางเปนทางการ
นอกสถานท่ีครั้งท่ี 
8/2561 (ครม.
สัญจร) 

เปนการสรางความ
สามัคคีภายในชุมชน
และเพ่ือเปนการตอน 
รับนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีอยางเปน
ทางการนอกสถานท่ี 
ครั้งท่ี 8/2561  
(ครม.สัญจร) 

31,243 รอยละของผูเขา 
รวมโครงการ 

ประชาชนภายในตำบล
แมกรณ มีความสามัคคี
ภายในชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

9 เงินเดือนคาตอบแทน 
และสวัสดิการตาง ๆ 
(สำนักปลัด/กองคลัง) 
 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
บุคลากรทองถ่ินเพ่ือ
การปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ฝายการเมือง 
ขาราชการ พนักงาน
สวนตำบล พนักงาน
จาง 

8,590,200 เบิกจายเงินเปนไป
ตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียว 
ของไดอยางถูกตอง
ครบถวน 

ขาราชการฯ พนักงาน
จางมีเงินเดือน
ประโยชนตอบแทนอ่ืน
และสวัสดิการท่ีดี 

สำนักงาน
ปลัด/กอง

คลัง 

10 จัดตั้งงบประมาณราย  
จายประจำหมวดคา 
ใชสอย (สำนักปลัด/ 
กองคลัง) 

เพ่ือจายเปนรายจาย
คาใชสอย 

สำนักงานปลัด กอง
คลัง อบต. แมกรณ 

833,398 ประสิทธิการปฏิบัติ 
งานท่ีสูงข้ึน 

องคการบริหารสวน
ตำบลสามารถ
ดำเนินการตามหนาท่ี
ตามกฎหมายในการ
บริการประชาชน 

สำนักงาน
ปลัด/กอง

คลัง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
11 สนับสนนุการบริหาร 

งานดานคา 
สาธารณูปโภค 
(สำนักปลัด/กองคลัง) 

เพ่ือจายเปนรายจาย
คาสาธารณูปโภค 

สำนักงานปลัด/กอง
คลัง อบต.  แมกรณ 

310,706.08 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด/กอง

คลัง 

12 จัดตั้งงบประมาณ
รายจายประจำหมวด
คาวัสดุ (สำนักปลัด 
กองคลัง) 

เพ่ือจายเปนรายจาย
คาวัสดุ 

จัดตั้งงบประมาณ
รายจายประจำหมวด 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

647,031.40 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด/กอง

คลัง 

13 เงินเดือน คาตอบแทน
และสวัสดิการตางๆ 
(กองการศึกษา) 

สงเสริมสนับสนุน
บุคลากรทองถ่ินเพ่ือ
การปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขาราชการพนักงาน
สวนตำบล พนักงาน
จาง  

3,215,421 เบิกจายเงินเปนไป
ตามระเบียบ
กฎหมายท่ี
เก่ียวของไดอยาง
ถูกตองครบถวน  

ขาราชการฯพนักงาน
จางมี เงินเดือน
ประโยชนตอบแทนอ่ืน
และสวัสดิการท่ีดี 

กองการ 
ศึกษา 

14 สนับสนนุการบริหาร 
งานดานคาใชสอย  

เพ่ือจายเปนรายจาย
คาใชสอย 

กองการศึกษาฯ  
อบต.แมกรณ 

124,174 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองการ 
ศึกษา 

15 สนับสนุนการบริหาร 
งานดานสาธารณูปโภค  

เพ่ือจายเปนรายจาย
คาสาธารณูปโภค 

กองการศึกษาฯ  
อบต.แมกรณ 

18,980.85 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองการ 
ศึกษา 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
16 จัดตั้งงบประมาณ

รายจายประจำหมวด
คาวัสด ุ

เพ่ือจายเปนรายจาย
คาวัสดุ 

กองการศึกษาฯ  
อบต.แมกรณ 
 

893,434.51 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองการ 
ศึกษา 

17 เงินเดือน คาตอบแทน
และสวัสดิการตางๆ 
(กองชาง) 

สงเสริมสนับสนุน
บุคลากรทองถ่ินเพ่ือ
การปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขาราชการพนักงาน
สวนตำบลพนักงานจาง  
อบต.แมกรณ 

1,463,016 เบิกจายเงินเปนไป
ตามระเบียบ
กฎหมายท่ี
เก่ียวของไดอยาง
ถูกตองครบถวน  

ขาราชการฯพนักงาน
จางมี เงินเดือน
ประโยชนตอบแทนอ่ืน
และสวัสดิการท่ีดี 

กองชาง 

18 สนับสนนุการบริหาร 
งานดานคาใชสอย  

เพ่ือจายเปนรายจาย 
คาใชสอย 

กองชาง อบต.แมกรณ 
 

24,206.80 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองชาง 

19 จัดตั้งงบประมาณราย 
จายประจำหมวดคา
วัสด ุ

เพ่ือจายเปนรายจาย
คาวัสดุ 

กองชาง อบต.แมกรณ 
 

224,162 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองชาง 

20 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม กบข. 
กบท. สปสช. 

สงเสริมสนับสนุน
บุคลากรทองถ่ินเพ่ือ
การปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขาราชการพนักงาน
สวนตำบลพนักงานจาง  

375,514 เบิกจายเงินเปนไป
ตามระเบียบ
กฎหมายท่ี
เก่ียวของไดอยาง
ถูกตองครบถวน  

ขาราชการฯพนักงาน
จางมี เงินเดือน
ประโยชนตอบแทนอ่ืน
และสวัสดิการท่ีดี 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
21 เงินสำรองจาย เพ่ือจายในโครงการ

ชวยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหนาท่ี
หรือในกรณีจำเปน
ฉุกเฉินไมสามารถ
คาดการณลวงหนาได  

อบต.แมกรณ 
 

40,594 เบิกจายเงิน
ชวยเหลือ
ประชาชนเปนไป
ตามระเบียบ
กฎหมายท่ี
เก่ียวของไดอยาง
ถูกตองครบถวน 

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือและบรรเทา
ทุกขจาก อบต.ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและ
ทันทวงที 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 16,971,684.64    
รวมท้ังส้ิน 46,477,482.76    
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    3.1.3  ผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ  ท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   อุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน  องคกรการกุศล   เปนหนวยดำเนินการ (แบบ ผ.02) 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 โครงการดำเนินการ
และสนับสนุนการ
ดำเนินงานจัด
กิจกรรมของสวน
ราชการและองคกร
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือสงเสริมสนับ 
สนุนการดำเนินการ
จัดงาน/กิจกรรมท่ี
อำเภอจัดข้ึนหรือ
สนับสนุนสวน
ราชการหรือองคกร
จังหวัดเชียงราย
ข้ึนมา ในกิจกรรมท่ี
สงเสริมหรือเก่ียว 
เนื่องกับงานท่ีสำคัญ
ตาง ๆ 

โครงการดำเนิน 
การและสนับ 
สนุนการดำเนิน 
งานจัดกิจกรรม
ของสวนราชการ
และองคกร
จังหวัดเชียงราย 

36,000 โครงการ
บรรลุวัตถุ 
ประสงคท่ีวาง
ไว 

1. จัดหวัดเชียงราย 
จะเปนจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพดานการ
ทองเท่ียวสูงและเปน
เมืองท่ีนาอยูอันมี
องคประกอบท่ีดีทาง
ภูมิศาสตร ศิลปะ 
วัฒนธรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีดี 
2. องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและ
ประชาชนมีความรูสึก
ผูกพัน มีความรักและ
หวงแหนและความรู 
สึกภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีดีงามของ
ทองถ่ินตนเอง 

สำนักปลัด อำเภอเมือง
เชียงราย 



 หนา 68 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชน ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1. เพ่ือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวย
คาใชจายเพ่ือชวย 
เหลือประชาชนตาม
อำนาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2561 
2. เพ่ือประสานการ
ชวยเหลือประชาชน 
กรณีเกิดสาธารณภัย
หรือภัยฉุกเฉินอ่ืน ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีให
ไดรับการชวยเหลือ
แกไขไดอยางทัน 
ทวงที 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวย 
เหลือประชาชน 
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

25,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

 

1. อปท.ในพ้ืนท่ีมีการ
ปฏิบัติถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยคาใช 
จายเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชาชนตาม
อำนาจหนาท่ีของอปท. 
พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกฎหมาย
ขอบังคับ และหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ 
2. ประชาชนท่ีประสบ
ภัยไดรับการชวยเหลือ 
 

สำนักปลัด อำเภอเมือง
เชียงราย 

  



 หนา 69 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

3 อุดหนุนโรงเรียน
บานปางคึก โครง 
การเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน 
(ปลูกพืชผักสวน
ครัว) 

นักเรียนสามารถปลูก
ผักสวนครัวซ่ึง
สามารถนำมา
ประกอบอาหาร
กลางวันใหนักเรียน
ไดรับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี     
๔ – ๖ และ
มัธยมศึกษาปท่ี     
๑ – ๓ 

๑๐,๐๐๐ นักเรียนมี
ความรูเก่ียว 
กับการปลูก
ผักปลอด
สารพิษไดรอย
ละ ๑๐๐ 

นักเรียนมีความรู
เก่ียวกับการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

โรงเรียน 
บานปางคึก 

4 อุดหนุนโรงเรียน
บานปางคึกโครงการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

เพ่ือสรางภูมิคุมกัน 
ทักษะกระบวนการ
เรียนรู เพ่ือให
นักเรียนไดเขาใจ 
รวมรณรงคไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติด
และเปนการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 
ทำกิจกรรมท่ีเปนการ
สรางสรรค 

นักเรียนทุกคนท่ี
เขารวมกิจกรรม 

๑๐,๐๐๐ นักเรียนทุก
คนท่ีเขารวม
กิจกรรมรอย
ละ ๑๐๐ 

นักเรียนมีความรู
เก่ียวกับโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติดทำให
ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

กองการ 
ศึกษาฯ 

โรงเรียน 
บานปางคึก 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

5 อุดหนุนโรงเรียน
บานแมกรณ  
โครงการจัดกิจกรรม
คายวิชาการเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

เพ่ือใหนักเรียนเกิด
ทักษะการคิด
วิเคราะห การคิดท่ี
ถูกตองรวดเร็ว ให
เกิดผลสัมฤทธิ์แก
นักเรียนทุกกลุมสาระ
การเรียนรูในการ
สอบ O – Net     ป.
๖ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 
๖ 

๑๐,๐๐๐ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปท่ี ๖ ทุกคน 
รอยละ ๑๐๐ 

นักเรียนมีการคิด
วิเคราะหไดอยาง
ถูกตอง เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ในการสอบ O - Net 

กองการ 
ศึกษาฯ 

โรงเรียนบาน
แมกรณ 

6 อุดหนุนโรงเรียน
บานแมกรณ  
โครงการเพาะเห็ด
นางฟา 

เพ่ือใหเด็กมีความ 
คิดสรางสรรคและ
จินตนาการมีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ
เปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 
สามารถนำความรูไป
ใชในชีวิตประจำวัน
ได 

จำนวน ๑๔๑ คน ๑๐,๐๐๐ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปท่ี ๑ – ๖ มี

ความรู
เก่ียวกับการ
เพาะเห็ด

นางฟารอยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนมีความรู
เก่ียวกับการเพาะเห็ด
นางฟาได 

กองการ 
ศึกษาฯ 

โรงเรียนบาน
แมกรณ 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

7 อุดหนุนโรงเรียนบาน
ปางริมกรณ โครงการ
สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมี
คานิยมท่ีพึง
ประสงค 

นักเรียนโรงเรียน
บานปางริมกรณ 
ท้ังหมด 

๑๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียน
โรงเรียนบาน
ปางริมกรณได
เขารวมโครง 
การสงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

นักเรียนเปนผูมี
คุณธรรมและมีคานิยม
ท่ีพึงประสงค และ
สามารถดำเนินชีวิตอยู
ในสังคมอยางมี
ความสุข 

กองการ 
ศึกษาฯ  

โรงเรียนบาน
ปางริมกรณ 

8 อุดหนุนโรงเรียนบาน
ปางริมกรณ โครงการ
สงเสริมสุขภาพการ
ออกกำลังกายเตน 
แอโรบิค 

เพ่ือสงเสริมการ
ออกกำลังกาย 
เปนการใชเวลา
วางใหเกิด
ประโยชน ทำให
หางไกลจากยา
เสพติด 

คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียน
บานปางริมกรณ
ท้ังหมด ๘๐ คน 

๑๐,๐๐๐ นักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการ
ท้ังหมด ๘๐ 
คน 

ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและหางไกล
จากยาเสพติด 

กองการ 
ศึกษาฯ  

โรงเรียนบาน
ปางริมกรณ  
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

9 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบองคการ
บริหารสวนตำบล 
แมกรณ 

เพ่ือใหนักเรียนทุก
ระดับชั้น อนุบาล 
– ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ รับประทาน
อาหารกลางวันทุก
คน 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

๑,๓๐๙,๓๘๐ นักเรียนได
รับประทาน
อาหารกลาง 
วันทุกคน 
รอยละ ๑๐๐ 

นักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวันทุกคน    

กองการ 
ศึกษาฯ 

1.โรงเรยีน
บานแมกรณ 
2.โรงเรยีน
บานปางคึก 
3.โรงเรยีน
บานปางริม
กรณ 

10 อุดหนุนสำนักงานปศุ
สัตวจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือดำเนิน งานตาม
โครงการผาตัด-ทำหมัน
เพ่ือลดจำนวนสุนัขและ
แมวท่ีเปนสัตวพาหนะ
ของโรคพิษสุนัขบาใน
สุนัขและแมวไมมีเจา 
ของในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย 

เพ่ือลดจำนวน
สุนัขและแมวท่ี
เปนพาหะของโรค
พิษสุนัขบาในสุนัข
และแมวท่ีไมมี
เจาของ 

พ้ืนท่ีตำบลแม
กรณท้ัง 13 
หมูบาน 

3,000 รอยละของ
จำนวนสุนัข
และแมว
ลดลง 

จำนวนสุนัขและแมวท่ี
ไมมีเจาของมีจำนวน
ลดลง 

สำนักงาน
ปลัด 

สำนักงาน 
ปศุสัตวจังหวัด
เชียงราย 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน  หมูท่ี 1  
บานแมกรณ  

เปนการกำหนด
แนวทางการ
พัฒนาและสนับ 
สนุนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

32,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานแมกรณ 
หมูท่ี  1 

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน  หมูท่ี  2   
บานเวียงหวาย 

เปนการกำหนด
แนวทางการ
พัฒนาและสนับ 
สนุนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

32,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานเวียง
หวาย หมูท่ี 2 

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี  3   
บานสวนดอก 

เปนการกำหนด
แนวทางการพัฒนา
และสนบั สนุนการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

32,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานสวนดอก 
หมูท่ี 3 



 หนา 74 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 4   
บานแมสาด 

เปนการกำหนด
แนวทางการ
พัฒนาและสนับ 
สนุนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

32,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานแมสาด 
หมูท่ี 4 

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี  5  
บานเมืองรวง 

เปนการกำหนด
แนวทางการ
พัฒนาและสนับ 
สนุนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

32,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานเมืองรวง 
หมูท่ี 5 

16 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 6  
บานปางมุง 

เปนการกำหนด
แนวทางการพัฒนา
และสนบั สนุนการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

32,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานปางมุง 
หมูท่ี 6 



 หนา 75 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 7  
บานฝงหม่ิน 

เปนการกำหนด
แนวทางการ
พัฒนาและสนับ 
สนุนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

32,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานฝงหม่ิน 
หมูท่ี 7 

18 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 8  
บานใหม 

เปนการกำหนด
แนวทางการ
พัฒนาและสนับ 
สนุนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

31,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานใหม  
หมูท่ี 8 

19 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 9  
บานปางกอก 

เปนการกำหนด
แนวทางการพัฒนา
และสนบั สนุนการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

31,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานปางกอก 
หมูท่ี 9 



 หนา 76 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

20 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 10   
บานปางริมกรณ 

เปนการกำหนด
แนวทางการ
พัฒนาและสนับ 
สนุนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

32,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานปาง 
ริมกรณ หมูท่ี 
10 

21 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 11  
บานปางปาออ 

เปนการกำหนด
แนวทางการ
พัฒนาและสนับ 
สนุนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

31,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานปางปาออ 
หมูท่ี  11 

22 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 12   
บานหนองเขียว 

เปนการกำหนด
แนวทางการพัฒนา
และสนบั สนุนการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

32,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานหนอง
เขียว  
หมูท่ี 12 



 หนา 77 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

23 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 13   
บานปาสักทอง 

เปนการกำหนด
แนวทางการ
พัฒนาและสนับ 
สนุนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ
ภายในชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม 

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถแกไข
ปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง 

32,000 รอยละของ
จำนวน
ประชากรใน
ชุมชน 

ประชาชนภายในชมุชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

บานปาสัก 
ทอง หมูท่ี 13 

24 อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี
ตำบลแมกรณ 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
กลุมพัฒนาสตรี
ภายในกลุม 

กลุมพัฒนาสตรี
ตำบลแมกรณ
ตำบลแมกรณ ท้ัง 
13 หมูบาน 

80,000 รอยละของ
จำนวน
สมาชิกกลุม
พัฒนาสตรี
ตำบลแมกรณ 

กลุมมีความเขมแข็ง
สามารถสรางงาน 
สรางอาชีพใหแกกลุม
พัฒนาสตรีไดอยางเปน
รูปธรรม 

สำนักงาน
ปลัด 

กลุมพัฒนา
สตรีตำบล 
แมกรณ 

25 อุดหนุนชมรมผูสูงอายุ
ตำบลแมกรณ 

เพ่ือสงเสริมการ
รวมกลุมของผู 
สูงอายุ เสริมสราง
ประสบการณและ
ทักษะใหแก 
สมาชิกภายในกลุม 

ผูสูงอายุตำบล 
แมกรณ ท้ัง 13 
หมูบาน 

100,000 รอยละของ
ผูสูงอายุตำบล
แมกรณ 

ผูสูงอายุมีการรวมกลุม
เพ่ือถายทอดประสบ 
การณใหแกสมาชิก
ภายในกลุม 

สำนักงาน
ปลัด 

อุดหนุนชมรม
ผูสูงอายุตำบล
แมกรณ 

  



 หนา 78 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

26 อุดหนุนศูนยการเรียนรู
โรงเรียนผูสูงอายุตำบล 
แมกรณ 

สงเสริมการทำ
กิจกรรมรวมกัน
ของผูสูงอายุ  
เพ่ือใหผูสูงอายุมี
สุขภาพและจิตใจ
ท่ีดี  

นักเรียนผูสูงอายุ
ตำบลแมกรณ 

100,000 รอยละของ
จำนวน
นักเรียน
โรงเรียน
ผูสูงอายุตำบล
แมกรณ 

ผูสูงอายุมีการทำ
กิจกรรมรวมกัน  ทำให
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจท่ีดี 

สำนักงาน
ปลัด 

ศูนยการเรียน 
รูโรงเรียน
ผูสูงอายุตำบล 
แมกรณ 

27 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน 
สาธารณสุข 
บานแมกรณ  หมูท่ี 1 

1 เพ่ือให
ประชาชนมีความรู
และมีทักษะใน
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมดวย
ตนเองอยาง
ถูกตอง 
2. เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม   

6,200 จำนวนผูเขา
อบรม 

1 ประชาชนมีความรู
และทักษะในการตรวจ
และทักษะในการตรวจ
คัดมะเร็งเตานมดวย
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนไดรับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานม 
 

สำนักปลัด บานแมกรณ 
หมูท่ี 1 

  



 หนา 79 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

28 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน 
สาธารณสุข 
บานแมกรณ  หมูท่ี 1 

1.เพื่อใหประชาชน
มีความรูดานการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
อยางถูกตอง 
2.เพื่อใหประชาชน
ตระหนักถึงถึงการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนท่ี
สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมาร ี 

7,600 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 

1. ประชาชนมีความรู
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
 

สำนักปลัด บานแมกรณ 
หมูท่ี 1 

29 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน 
สาธารณสุข 
บานแมกรณ  หมูท่ี 1 

1.เพื่อการปองกัน
การติดเชื้อโรคติด 
ตอทางเพศ สัมพันธ
และโรคเอดส 
2.เพื่อใหประชาชน
มีความรูความเขาใจ 
และทักษะในการ
ปองกันตนเอง และ
มีพฤติกรรมที่ปลอด 
ภัยจากโรคติดตอ
ทางเพศสัมพนัธ 
และโรคเอดส 

โครงการชวยลด
การติดเชื้อเอดส
จากแมสูลูก
สภากาชาดไทย
ฯ พระเจาวรวงศ
เธอพระองคเจา
โสมสวลีพระวร
ราชาทินัดดามาตุ 

6,200 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. ประชาชนสามารถ
ปองกันการติดเชื้อ
โรคติดตอทางเพศ 
สัมพันธและโรคเอดส
ได 
2. ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ และทักษะ
ในการปองกันตนเอง 
และมีพฤติกรรมท่ี
ปลอดภัยจากโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและ
โรคเอดส 

สำนักปลัด บานแมกรณ 
หมูท่ี 1 

  



 หนา 80 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

30 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
บานสวนดอก  หมูท่ี 2 

1. เพ่ือใหความรู
เรื่องมะเร็งเตานม
ใหแกผูท่ีเขาอบรม 
2. เพ่ือสงเสริมให
แมบานมี
พฤติกรรมการ
ตรวจเตานม
ตนเองท่ีถูกตอง
และสม่ำเสมอ 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม   

6,230 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. กลุมเปาหมายมี
ความรูเรื่องการตรวจ
มะเร็งเตานมเพ่ิมมาก
ข้ึนและสามารถนำไป
เผยแพรได 
2. กลุมเปาหมาย
สามารถคนหามะเร็ง
เตานมตั้งแตระยะ
เริ่มแรกโดยการตรวจ
เตานมดวยตนเอง 

สำนักปลัด บานเวียง
หวาย 

หมูท่ี 2 

31 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
บานสวนดอก  หมูท่ี 2 

1.เพ่ือให
ประชาชน
ตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
2. เพ่ือพัฒนาให
ประชาชนใน
ชุมชนและอสม.ให
มีความรูดานการ 
ดูแลสุขภาพ 

โครงการอบรม
หมอหมูบานใน
พระราชประสงค
ฯ 
 

7,540 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. กลุมเปาหมาย
สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองและผูอ่ืนได 
2. กลุมเปาหมายมี
ความรูเพ่ิมมากข้ึนและ
สามารถนำไปเผยแพร
ได 
 

สำนักปลัด บานเวียง
หวาย 

หมูท่ี 2 

  



 หนา 81 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

32 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
บานสวนดอก  หมูท่ี 2 

1.เพ่ือใหความรู
เรื่องการควบคุม 
ปองกันโรคขาด
สารไอโอดีน 
2. เพ่ือรณรงคให
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน 

โครงการควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราช
กุมารี 

6,230 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. ประชาชนบานเวียง
หวาย ม. 2 มีความรู
เรื่องการควบคุมปอง 
กันโรคขาดสารไอโอดีน
มากข้ึน 
2. ประชาชนมีการ
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีนเพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด บานเวียง
หวาย 

หมูท่ี 2 

33 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
บานสวนดอก  หมูท่ี 3 

1. เพ่ือใหความรู
เรื่องการควบคุม
ปองกันโรคหนอน 
พยาธ ิ
2. เพ่ือให
ประชาชนหันมา
บริโภคอาหารสุก 
สะอาด และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จ
พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

9,900 
 

จำนวนผูเขา
อบรม 

1. ประชาชนมีความรู
เรื่องการควบคุม 
ปองกันโรค
หนอนพยาธิมากข้ึน 
2. ประชาชนหันมา
บริโภคอาหารสุก 
สะอาดและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
3. ประชาชนไดรับการ
ตรวจหาหนอนพยาธิ 

สำนักปลัด บานสวนดอก  
หมูท่ี 3 

 
 



 หนา 82 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

34 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
บานสวนดอก  หมูท่ี 3 

1. เพ่ือให
ประชาชนไดตรวจ
สุขภาพและมี
ความรูดานการ
ดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสม 
2. เพ่ือให
ประชาชนมีความรู
ดานการดูแล
สุขภาพตนเอง
อยางถูกตอง 
3. เพ่ือให
ประชาชนเกิด
ความตระหนัก
และเห็น
ความสำคัญให
ความสนใจและใส
ใจในสุขภาพของ
ตนเองและคนใน
ครอบครัว 

โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อน 
ท่ีสมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี 
 

5,050 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. ประชาชนมีความรู
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
ความสำคัญใหความ
สนใจและใสใจใน
สุขภาพของตนเองและ
คนในครอบครัว 
 

สำนักปลัด บานสวนดอก  
หมูท่ี 3 



 หนา 83 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

35 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
บานสวนดอก  หมูท่ี 3 

1.เพ่ือใหประชาชน
ในหมูบานมีความรู
ดานการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน 
2.เพ่ือใหประชาชน
ในหมูบานสามารถ
รักษาพยาบาลเบ้ือง 
ตนได 

โครงการอบรม
หมอหมูบานใน
พระราชประสงค
ฯ 
 

5,050 จำนวน 
ผูเขาอบรม 

1.ประชาชนในหมูบานมี
ความรูดานการปฐม
พยาบาลเบื้องตน 
2.ประชาชนในหมูบาน
สามารถหมูบานสามารถ
รักษาพยาบาลเบื้องตน
ได 

สำนักปลัด บานสวนดอก  
หมูท่ี 3 

36 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
บานแมสาด  หมูท่ี 4 

1 เพือ่กระตุนให
ผูหญิงไทยตรวจเตา
นมดวยตนเองและ 
สนับสนุนสงเสริม
อุปกรณและส่ือตาง ๆ 
เพื่อชวยในการวินิจฉัย
ไดอยางมีประสิทธิ 
ภาพ 
2. ศึกษารูปแบบการ
ตรวจเตานมดวยตน 
เอง(BreastSelfExam  
หรือ BSE)อยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อการ
คนพบมะเร็งเตานม
ต้ังแตเร่ิมแรก 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม 
 

7,100 จำนวนผูเขา
อบรม 

สตรีในหมูบานมีความรู
ความสามารถตรวจ
มะเร็งดวยตนเองและ
เสียชีวิตจากโรคนี้
นอยลง 

สำนักปลัด บานแมสาด  
หมูท่ี 4 



 หนา 84 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

37 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
บานแมสาด  หมูท่ี 4 

1.เพ่ือให
ประชาชนไดมี
ความรูความเขาใจ
ในการปองกันโรค
การสรางเสริม
สุขภาพฟนฟู
สุขภาพ 
2.เพ่ือให
ประชาชนท่ีไดรับ
ฝกอบรมไดนำ
ความรูไปชวย 
เหลือประชาชนใน
ทองถ่ิน 

โครงการอบรม
หมอหมูบานใน
พระราชประสงค
ฯ 
 

6,450 จำนวนผูเขา
อบรม 

ประชาชนกลุมเปา 
หมายมีความรูในการ
การดูแลสุขภาพและ
สามารถชวยเหลือคน
ในชุมชนได 
 

สำนักปลัด บานแมสาด  
หมูท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 



 หนา 85 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

38 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
บานแมสาด  หมูท่ี 4 

1. เพ่ือสงเสริมให
หญิงมีครรภหญิง
ใหนมบุตร และ
เด็กทารก  แรก
เกิดจนถึงอายุ 5 
ป ไดรับการ
บริการท่ีเหมาะสม 
และไดรับความรู
ดานอาหารและ
โภชนาการ 
2. เพ่ือชวยเหลือ
ใหแมมีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยท่ีด ี 
เด็กเกิดรอด มีการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการไดเต็ม
ศักยภาพ 

โครงการควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี 

6,450 จำนวนผูเขา
อบรม 

แมและเด็กมีอนามัยท่ี
แข็งแรง 

สำนักปลัด บานแมสาด  
หมูท่ี 4 

 
 



 หนา 86 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

39 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานเมืองรวง  หมูท่ี 5 

1. เพ่ือใหความรู
เรื่องการควบคุม
ปองกันโรค
หนอนพยาธิ 
2.เพ่ือให
ประชาชนหันมา
บริโภคอาหารสุก 
สะอาด และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

โครงการควบคุม 
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

9,900 จำนวนผูเขา
อบรม 

1.ประชาชนมีความรู
เรื่องการควบคุม ปอง 
กันโรคหนอนพยาธิ
มากข้ึน 
2. ประชาชนหันมา
บริโภคอาหารสุก 
สะอาดและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
3. ประชาชนไดรับการ
ตรวจหาหนอนพยาธิ 

สำนักปลัด บานเมืองรวง  
หมูท่ี 5 

40 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานเมืองรวง  หมูท่ี 5 

1. เพ่ือใหความรู
เรื่องมะเร็งเตานม
ใหแกผูท่ีเขาอบรม 
2. เพ่ือสงเสริมให
แมประชาชนมี
พฤติกรรมการ
ตรวจเตานม
ตนเองท่ีถูกตอง
และสม่ำเสมอ 
 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม 
 
 

5,480 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. กลุมเปาหมายมี
ความรูเรื่องการตรวจ
มะเร็งเตานมเพ่ิมมาก
ข้ึนและสามารถนำไป
เผยแพรได 
2. กลุมเปาหมาย
สามารถคนหามะเร็ง
เตานมตั้งแตระยะ
เริ่มแรกโดยการตรวจ
เตานมดวยตนเอง 

สำนักปลัด บานเมืองรวง  
หมูท่ี 5 



 หนา 87 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

41 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานเมืองรวง  หมูท่ี 5 

1.เพื่อรณรงค 
สงเสริมใหมีการ
พัฒนาและทำความ
สะอาดบานตาม
หลักสุขาภิบาล 
2.เพื่อสงเสริม
พฤติกรรม
สุขอนามัยใน
ครัวเรือนที่ถูกตอง 
3. เพื่อสงเสริมการ
มีสวนรวมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอม
ในหมูบาน/ชุมชน 
4. เพื่อสรางจิต 
สำนึกและความ
ตระหนักให
ประชาชนมีความใส
ใจตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมที่ด ี

โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

4,620 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนาและ
ทำความสะอาดบาน
และชุมชนตามหลัก
สุขาภิบาล 
2. ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขอนามัยใน
ครัวเรือนท่ีถูกตอง 
 

สำนักปลัด บานเมืองรวง  
หมูท่ี 5 

  



 หนา 88 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

42 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานปางมุง  หมูท่ี 6 

1. เพ่ือใหความรู
เรื่องมะเร็งเตานม
ใหแกผูท่ีเขาอบรม 
2. เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมี
พฤติกรรมการ
ตรวจเตานม
ตนเองท่ีถูกตอง
และสม่ำเสมอ 
 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

6,000 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. กลุมเปาหมายมี
ความรูเรื่องการตรวจ
มะเร็งเตานมเพ่ิมมาก
ข้ึนและสามารถนำไป
เผยแพรได 
2. กลุมเปาหมาย
สามารถคนหามะเร็ง
เตานมตั้งแตระยะ
เริ่มแรกโดยการตรวจ
เตานมดวยตนเอง 
 

สำนักปลัด บานปางมุง  
 หมูท่ี 6 

43 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานปางมุง  หมูท่ี 6 

1.เพื่อใหประชาชน
ตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
2. เพื่อพัฒนาให
ประชาชนชุมชนมี
ความรูดานการดูแล
สุขภาพของตนเอง
ได 

โครงการอบรม
หมอหมูบานใน
พระราชประสงค
ฯ 
 

8,000 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพ 
2. มีความรูดานการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 
 

สำนักปลัด บานปางมุง  
 หมูท่ี 6 

  



 หนา 89 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

44 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานปางมุง  หมูท่ี 6 

1. เพ่ือใหความรู
เรื่องการไอโอดีน
ควบคุมปองกัน
โรคขาดสาร 
2. เพ่ือให
ประชาชนบรโิภค
เกลือเสริมไอโอดีน
และอาหารเสริม
ไอโอดีน ทุก
หลังคาเรือน 

โครงการควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 

6,000 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. ประชาชน มีความรู
เรื่องการควบคุม
ปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนมากข้ึน 
2. ประชาชนบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนและ
อาหารเสริมไอโอดีนทุก
หลังคาเรือน 
 

สำนักปลัด บานปางมุง  
 หมูท่ี 6 

45 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
บานฝงหม่ิน  หมูท่ี 7 

1. เพ่ือใหคนใน
ชุมชนมีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 
2. เพ่ือใหคนใน
ชุมชนมีความรู
ดานโภชนาการ 
แมและเด็ก 

โครงการสงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย 
แมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราช
กุมารี 
 

6,200 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. คนในชุมชนมีภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 
2. คนในชุมขนมีความ 
รูดานโภชนาการแม
และเด็กเพ่ิมมากข้ึน 
 

สำนักปลัด บานฝงหม่ิน  
หมูท่ี 7 

 



 หนา 90 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

46 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
บานฝงหม่ิน  หมูท่ี 7 

1.เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานเบ้ืองตน
มีความรูดานการ
ปฐมพยาบาล 
2.เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานสามารถ
รักษาพยาบาล
เบ้ืองตนได 

โครงการอบรม
หมอหมูบานใน
พระราชประสงค
ฯ 
 

7,600 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. ประชาชนในหมู 
บานมีความรูดานการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน 
2. ประชาชนใน
หมูบานสามารถ
รักษาพยาบาลเบื้องตน
ได 

สำนักปลัด บานฝงหม่ิน  
หมูท่ี 7 

47 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 
บานฝงหม่ิน  หมูท่ี 7 

1. เพื่อควบคุม
ปองกันและแกไข
ปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพื้นท่ี 
2. เพื่อให
ประชาชนตระ 
หนักถึงการใชเกลือ
เสริมไอโอดีน 
 

โครงการควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 

6,200 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. ประชาชนสามารถ
ควบคุม ปองกัน และ
แกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีนในพ้ืนท่ีได 
2. ประชาชนมีการ
ตระหนักถึงการใช
เกลือไอโอดีนเพ่ิมข้ึน 
 

สำนักปลัด บานฝงหม่ิน  
หมูท่ี 7 

 
 
 
 



 หนา 91 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

48 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานใหม หมูท่ี 8 

1. เพื่อใหความรู
เร่ืองมะเร็งเตานม
ใหแกผูที่เขารวม
อบรม 
2. เพื่อกระตุนให
ประชาชนมีการ
ตรวจเตานมดวย
ตนเองอยางถูกตอง 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

6,230 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. กลุมเปาหมายมี
ความรูเรื่องมะเร็งเตา
นมเพ่ิมมากข้ึน 
2. แมบานสามารถ
ตรวจเตานมดวยตนเอง
อยางถูกตอง 
 

สำนักปลัด บานใหม  
หมูท่ี 8 

49 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานใหม หมูท่ี 8 

1.เพื่อใหประชาชน
ไดมีความรูความ
เขาใจในการปองกัน
โรค ความเขาใจใน
การปองกันโรคการ
สรางเสริมสุขภาพ 
รักษาพยาบาล
เบื้องตนและการ
ฟนฟูสุขภาพ 
2.เพื่อใหประชาชน
ที่ไดรับการฝกอบ 
รมไดนำความรูไป
ชวยเหลือประชาชน
ในทองถ่ินของตน 

โครงการอบรม
หมอหมูบานใน
พระราชประสงค
ฯ 
 

7,540 จำนวนผูเขา
อบรม 

ประชาชนกลุมเปา 
หมายมีความรูในการ
ดูแลสุขภาพและ
สามารถชวยเหลือคน
ในชุมชนได 
 

สำนักปลัด บานใหม  
หมูท่ี 8 



 หนา 92 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

50 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานใหม หมูท่ี 8 

1.เพื่อใหความรู
เร่ืองการควบคุม 
ปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
2.เพื่อใหประชาชน
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีนและอาหาร
เสริมไอโอดีน ทุก
หลังคาเรือ 

โครงการควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

6,230 จำนวนผูเขา
อบรม 

1.ประชาชนมีความรู
เรื่องการควบคุมปอง 
กันโรคขาดสารไอโอดีน
มากข้ึน 
2.ประชาชนบรโิภค
เกลือเสริมไอโอดีนและ
อาหารเสริมไอโอดีนทุก
หลังคาเรือน 

สำนักปลัด บานใหม  
หมูท่ี 8 

51 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานปางกอก  หมูท่ี 9 

1.เพ่ือกระตุนให
สตรีอายุ 30 ปข้ึน
ไป ทำการตรวจ
มะเร็งเตานมดวย
ตนเอง 
2.เพ่ือสงเสริมให
ความรู ทักษะการ
ตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเองใหแก
สตรีท่ีมีอายุ 30 ป
ข้ึนไป 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

6,450 จำนวนผูเขา
อบรม 

สตรีในหมูบานมีความรู 
ความสามารถตรวจ
มะเร็งเตานมดวย
ตนเอง และเสียชีวิต
จากโรคนี้นอยลง 

สำนักปลัด บานปางกอก  
หมูท่ี 9 

  



 หนา 93 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

52 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานปางกอก  หมูท่ี 9 

1. เพ่ือให
ประชาชนไดมี
ความรูความเขาใจ
ในการปองกันโรค 
ความเขาใจในการ
ปองกันโรค การ
สรางเสริมสุขภาพ 
รักษาพยาบาล
เบื้องตน และการ
ฟนฟูสุขภาพ 
2. เพ่ือให
ประชาชนท่ีไดรับ
การฝกอบรม ได
นำความรูไป
ชวยเหลือ
ประชาชนใน
ทองถ่ินของตน 

โครงการอบรม
หมอหมูบานใน
พระราชประสงค
ฯ 
 

7,100 จำนวนผูเขา
อบรม 

ประชาชนกลุมเปา 
หมายมีความรูในการ
ดูแลสุขภาพและ
สามารถชวยเหลือคน
ในชุมชนได 

สำนักปลัด บานปางกอก  
หมูท่ี 9 

  



 หนา 94 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

53 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานปางกอก  หมูท่ี 9 

1.เพ่ือสงเสริมให
หญิงมีครรภ หญิง
ใหนมบุตรและเด็ก
ทารกแรกเกิดจน 
ถึงอายุ 5 ป ไดรับ
การบริการท่ี
เหมาะสมและได 
รับความรูดาน
อาหารและ
โภชนาการ 
2. เพ่ือชวยใหแมมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยท่ีดี  เด็ก
เกิดรอดมีการ
เจริญเติบโต และ
พัฒนาการไดเต็ม
ศักยภาพ 

โครงการสงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพแมและ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 

6,450 จำนวนผูเขา
อบรม 

แมและเด็กมีอนามัยท่ี
แข็งแรง 

สำนักปลัด บานปางกอก  
หมูท่ี 9 

  



 หนา 95 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

54 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานปางริมกรณ   
หมูท่ี 10 

1. เพ่ือกระตุนให
สตรีอายุ 30 ปขึ้น
ไป ทำการตรวจ
มะเร็งเตานมดวย
ตนเอง 
2. เพ่ือสงเสริมให
ความรู ทักษะการ
ตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเองใหแก
สตรีที่มีอายุ 30 ป
ขึ้นไป 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

6,450 จำนวนผูเขา
อบรม 

สตรีในหมูบานมีความรู
ความสามารถตรวจ 
มะเร็งเตานมดวย
ตนเอง และเสียชีวิต
จากโรคนี้นอยลง 

สำนักปลัด บานปางริม
กรณ  หมูท่ี 

10 

55 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานปางริมกรณ   
หมูท่ี 10 

1. เพ่ือใหประชาชน
ไดมีความรูความเขา 
ใจในการปองกันโรค 
การสรางเสริมสุขภาพ 

รักษาพยาบาลเบ้ือง 
ตนและการฟนฟู
สุขภาพ 
2. เพ่ือใหประชาชนท่ี
ไดรับการฝกอบรมได
นำความรูไปชวย 

เหลือประชาชนใน
ทองถ่ินของตน 

โครงการอบรม
หมอหมูบานใน
พระราชประสงค
ฯ 
 

7,100 จำนวนผูเขา
อบรม 

ประชาชนกลุมเปา 
หมายมีความรูในการ
ดูแลสุขภาพ และ
สามารถชวยเหลือคน
ในชุมชนได 

สำนักปลัด บาน 
ปางริมกรณ  
หมูท่ี 10 



 หนา 96 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

56 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข  
บานปางริมกรณ   
หมูท่ี 10 

1. เพื่อกระตุนให
สตรีอายุ 30 ปข้ึน
ไป ทำการตรวจ
มะเร็งเตานมดวย
ตนเอง 
2. เพื่อสงเสริมให
ความรู ทักษะการ
ตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเองใหแก
สตรีที่มีอายุ 30 ป
ข้ึนไป 

โครงการสงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพแมและ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
 

6,450 จำนวนผูเขา
อบรม 

สตรีในหมูบานมีความรู
ความสามารถตรวจ 
มะเร็งเตานมดวย
ตนเอง และเสียชีวิต
จากโรคนี้นอยลง 

สำนักปลัด บาน 
ปางริมกรณ  
หมูท่ี 10 

57 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข   
บานปางปาออ   
หมูท่ี 11 
 

1. เพื่อกระตุนให
สตรีอายุ 30ปข้ึน
ไป ทำการตรวจ
มะเร็งเตา นมดวย
ตนเอง 
2. เพื่อสงเสริมให
ความรู ทักษะการ
ตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเองใหแก
สตรีที่มีอายุ 30 ป
ข้ึนไป 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม 
 

6,450 จำนวนผูเขา
อบรม 

สตรีในหมูบานมีความรู 
ความสามารถตรวจ
มะเร็งเตานมดวย
ตนเอง และเสียชีวิต
จากโรคนี้นอยลง 

สำนักปลัด บานปางปาออ  
หมูท่ี 11 

 



 หนา 97 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

58 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข   
บานปางปาออ   
หมูท่ี 11 
 

1.เพ่ือให
ประชาชนไดมี
ความรูความเขาใจ
ในการปองกันโรค
การสรางเสริม
สุขภาพเบื้องตน
และการฟนฟู
สุขภาพ 
2. เพ่ือให
ประชาชนท่ีไดรับ
การฝกอบรม ได
นำความรูไป
ชวยเหลือ
ประชาชนใน
ทองถ่ินของตน 

โครงการอบรม
หมอหมูบานใน
พระราชประสงค
ฯ 
 

7,100 จำนวนผูเขา
อบรม 

ประชาชนกลุมเปา 
หมายมีความรูในการ
ดูแลสุขภาพ และ
สามารถชวยเหลือคน
ในชุมชนได 

สำนักปลัด บานปางปาออ  
หมูท่ี 11 

 

  



 หนา 98 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

59 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข   
บานปางปาออ   
หมูท่ี 11 
 

1. เพ่ือสงเสริมให
หญิงมีครรภ หญิง
ใหนมบุตร และ
เด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 5 ป 
ไดรับการบริการท่ี
เหมาะสม และ
ไดรับความรูดาน
อาหารและ
โภชนาการ 
2. เพ่ือชวยใหแมมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยท่ีดี  เด็ก
เกิดรอดมีการ
เจริญ เติบโต และ
พัฒนาการไดเต็ม
ศักยภาพ 
 

โครงการสงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพแมและ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 

6,450 จำนวนผูเขา
อบรม 

แมและเด็กมีอนามัยท่ี
แข็งแรง 

สำนักปลัด บานปางปาออ  
หมูท่ี 11 

 

  



 หนา 99 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

60 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข   
บานหนองเขียว   
หมูท่ี 12 

1. เพ่ือให
ประชาชนไดตรวจ
สุขภาพและมี
ความรูดานการ
ดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสม 
2. เพ่ือให
ประชาชนมีความรู
ดานการดูแล
สุขภาพตนเอง
อยางถูกตอง 
3. เพ่ือให
ประชาชนเกิด
ความตระหนัก
และเห็น
ความสำคัญให
ความสนใจและใส
ใจในสุขภาพของ
ตนเองและคนใน
ครอบครัว 

โครงการควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 

6,230 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. ประชาชนบาน
หนองเขียว ม. 12 มี
ความรูเรื่องการควบคุม
ปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนมากข้ึน 
2. ประชาชนมีการ
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีนเพ่ิมข้ึน 
 

สำนักปลัด บานหนอง
เขียว  หมูท่ี 

12 



 หนา 100 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

61 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข   
บานหนองเขียว   
หมูท่ี 12 

1.เพ่ือให
ประชาชนไดตรวจ
สุขภาพและมี
ความรูดานการ
ดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสม 
2. เพ่ือให
ประชาชนมีความรู
ดานการดูแล
สุขภาพตนเอง
อยางถูกตอง 
3. เพ่ือให
ประชาชนเกิด
ความตระหนัก
และเห็น
ความสำคัญให
ความสนใจและใส
ใจในสุขภาพของ
ตนเองและคนใน
ครอบครัว 

โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนท่ี
สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี 
 

6,170 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. ประชาชนมีความรู
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
ความสำคัญใหความ
สนใจและใสใจใน
สุขภาพของตนเองและ
คนในครอบครัว 
 

สำนักปลัด บาน 
หนองเขียว  
หมูท่ี 12 



 หนา 101 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

62 อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข   
บานหนองเขียว   
หมูท่ี 12 

1. เพ่ือคนหาเด็ก
ขาดสารอาหาร
รายใหม เพ่ือ
ติดตามและดูแล
เด็กขาดสาร 
อาหารท้ังรายใหม
และรายเกาอยาง
ตอเนื่อง 
2. เพ่ือใหผู 
ปกครองเด็ก 
สามารถจัดหา
อาหารท่ีมีคุณคา
และเหมาะสมกับ
วัยใหแกเด็กท่ีขาด
สารอาหารไดอยาง
ถูกตอง 
 

โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ
เด็กอาย ุ0-72
เดือนของสมเด็จ
พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

7,600 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. เด็กขาดสารอาหาร
ไดรับการดูแลอยาง
ตอเนื่องและมีภาวะ
โภชนาการเพ่ิมข้ึน 
2. ผูปกครองเด็กมี
ความรูในการจัดหา
อาหารท่ีมีประโยชน
และเหมาะสมแกเด็ก 
3. เด็กขาดสารอาหาร
มีสุขภาพแข็งแรงไม
เจ็บปวยบอย 
4. ผูปกครองเด็กและ
เจาหนาท่ีทราบถึง
ปญหาท่ีทำใหเด็กขาด
สารอาหารและหาแนว
แกไขปญหาดังกลาว
รวมกัน 

สำนักปลัด บาน 
หนองเขียว  
หมูท่ี 12 

 
 
 



 หนา 102 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

63 อุดหนุนโครงการพระ
ราช ดำริดาน
สาธารณสุข  
บานปาสักทอง   
หมูท่ี 13 

1.เพื่อใหประชาชน
มีความรูและมี
ทักษะในการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเตา
นมดวยตนเองอยาง
ถูกตอง 
2.เพื่อใหประชาชน
ตระหนักถึงการ
ตรวจมะเร็งเตานม
และการดูแล
สุขภาพตนเอง 

โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

6,000 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. ประชาชนมีความรู
และมีทักษะในการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมดวยตนเองอยาง
ถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการตรวจมะเร็งเตา
นมและการดูแล
สุขภาพตนเอง 
 

สำนักปลัด บาน 
ปาสักทอง  
หมูท่ี 13 

64 อุดหนุนโครงการพระ
ราช ดำริดาน
สาธารณสุข  
บานปาสักทอง   
หมูท่ี 13 

1.เพื่อใหความรู
เร่ืองการควบคุม
ปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
2.เพื่อใหประชาชน
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีนและอาหาร
เสริมไอโอดีนทุก
หลังคาเรือน 

โครงการควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 

7,000 จำนวนผูเขา
อบรม 

1.ประชาชนมีความรู
เรื่องการควบคุมปอง 
กันโรคขาดสารไอโอดีน
มากข้ึน 
2.ประชาชนบรืโภค
เกลือเสริมไอโอดีนและ
อาหารเสริมไอโอดีนทุก
หลังคาเรือน 
 

สำนักปลัด บานปาสัก
ทอง  หมูท่ี 

13 

  



 หนา 103 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

65 อุดหนุนโครงการพระ
ราช ดำริดาน
สาธารณสุข  
บานปาสักทอง   
หมูท่ี 13 

1.เพ่ือใหคนใน
ชุมชนมีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 
2.เพ่ือใหคนใน
ชุมชนมีความรู
ดานโภชนาการ 
แมและเด็ก 

โครงการสงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพแมและ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 

7,000 จำนวนผูเขา
อบรม 

1. คนในชุมชนมีภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 
2. คนในชุมชนมี
ความรูดานโภชนาการ
แมและเด็กเพ่ิมมากข้ึน 
 

สำนักปลัด บานปาสัก
ทอง  หมูท่ี 

13 

66 อุดหนุนสำนักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา
อำเภอแมลาวตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟา  บานปางปาออ  
หมูท่ี  11 

เพ่ือใหประชาชน
ภายในหมูบานมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟา
บานปางปาออ  
หมูท่ี  11 

41,264.23 รอยละของ
ประชาชนท่ี

ไดรับผล 
ประโยชน 

ประชาชนมีน้ำประปา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง สำนักงานการ
ไฟฟาสวน

ภูมิภาคสาขา
อำเภอแมลาว 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

67 อุดหนุนอำเภอเมือง
เชียงรายตามโครงการ
ประชาสัมพันธ
ศิลปวัฒนธรรมและ
สงเสริมของดีอำเภอ
เมืองเชียงรายในการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งท่ี 46 "เจียงฮาย
เกมส" 

เพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธ
ศิลปวัฒนธรรม
และสงเสริมของดี
อำเภอเมือง
เชียงรายในการ
แขงขันกีฬา
แหงชาติครั้งท่ี 
46 "เจียงฮาย
เกมส" 

สงเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมของดี
อำเภอเมือง 
เชียงรายในการ
แขงขันกีฬา
แหงชาติครั้งท่ี 
46 "เจียงฮาย
เกมส" 

43,196.67 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

สามารถประชา 
สัมพันธศิลปวัฒนธรรม
และสงเสริมของดี
อำเภอเมืองเชียงราย
ในการแขงขันกีฬา
แหงชาติครั้งท่ี 46 
"เจียงฮายเกมส" 

สำนักงาน
ปลัด 

อำเภอเมือง
เชียงราย 

รวมท้ังส้ิน 2,470,840.90     
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    3.1.8   ผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคการบรหิารสวนตำบลแมกรณดำเนินการโดยจัดซ้ือ จัดหา (แบบ ผ.08) 
ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน  ขนาด
กวาง  63  ซม. ลึก 74 ซม.  
สูง 115 ซม. ขาเกาอ้ีลอเลื่อน  
5 แฉก หมุนไดรอบทิศ เกาอ้ีบุ
ดวยฟองน้ำ วัสดุหนังเทียม   
มีท่ีพักแขน  มีพนักพิงรองรับ
ศรีษะและลำคอ  สามารถปรับ
สูง- ต่ำ ดวยระบบไฮโดรลิค 
จำนวน  1 ตัว 

3,200 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

2 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภัณฑ 
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน ขนาดกวาง
ไมนอยกวา 55  ซม. ลึก  61 
ซม. สูง  90  ซม.  
ขาเกาอ้ีลอเลื่อน 5 แฉก หมุนได
รอบทิศ เกาอ้ีบุดวยฟองน้ำ วัสดุ
หนังเทียม  มีท่ีพักแขน จำนวน  
1 ตัว 

2,500 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

3 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน สีดำขาชุบ
เหล็กโครเม่ียม   
รายละเอียดประกอบดวย 
1. ขนาดกวาง 56 ซม. X ยาว  
52 ซม, X สูง 91 - 101 ซม. 
2. ขาเหล็กชุบโครเม่ียม 
3. ปรับข้ึนลงดวยระบบ Gas Lift 
4. พนักพิงหลังติดตั้งสปริงโยกได 
เกาอ้ีหมุนไดโดยรอบ 
5. เกาอ้ีบุดวยฟองน้ำหนาอยางดี 
หุมดวยหนัง PVC หนา จำนวน  
1 ตัว 

2,190 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

4 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภัณฑ 
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน 
รายละเอียดประกอบดวย 
1. โครงสรางเปนสแตนเลส 
สวยงามและแข็งแรง 
2. ผาตาขายคุณภาพสูง สามารถ 
ระบายอากาศไดดี 
3. พนักแขนเรียบ ใชงานสะดวก 
ปลอดภัย  จำนวน  8  ตัว 

12,720 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 



 หนา 107 
 

 
ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนนิการ

จริง 
 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

5 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภัณฑ 
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซื้อเกาอี้สำนักงานสำหรับ
รับแขกสีดำ 
รายละเอียดประกอบดวย 
1. พนักพิงและท่ีน่ังขึ้นโครงเหล็ก
ชุบโครเมี่ยมหุมดวยหนัง PU 
เกรดเอ 
2. ท่ีวางแขนผลิตจากเหล็กชุบ
โครเมี่ยมหุมดวยหนัง PU เกรดเอ 
3. โครงขาตัวซีเปนเหล็กชุบ
โครเมี่ยม 
4. รองขาดวยพลาวติกแข็ง 4 จุด 
กันล่ืนและปองกันรอยขีดขวน 
5. รับน้ำหนัก ๆ ได 80 - 100  
กิโลกรัม  จำนวน  2  ตัว   

7,900 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

6 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภัณฑ 
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบริการ
ประชาชนและการ
บริหารงานของ
อบต.แมกรณ 

จัดซ้ือชุดรับแขก ขนาด 5 ท่ีนั่ง 
พรอมโตะกลาง จำนวน 1 ชุด 

44,800 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หนา 108 
 

ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

7 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือตูโชว  ขนาดกวาง 1.00 
เมตร ลึก 0.40 เมตร สูง 1.70 
เมตร  จำนวน  2 ตู 

5,600 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

8 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภัณฑ 
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือโตะทำงาน  ระดับ 1 - 3 
รายละเอียดประกอบดวย 
1. ขนาดกวาง 60 ซม. X ยาว 
120 ซม. X สูง 75  ซม. 
2. มีตูเก็บของ  1  ขาง  
จำนวน  1  ตัว 

3,950 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

9 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภัณฑ 
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือโตะทำงานไม ขนาดกวาง 
160 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 75 
ซม. ลิ้นชักดานซายและดานขวา 
รวม 5 ลิ้นชัก เคลือบผิวดวย 
Melamine ทำใหผิวโตะเรียบลื่น  
จำนวน  1 ตัว 

10,900 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

10 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งานและเปนการ
บริการประชาชน 

จัดซ้ือโตะพับหนาฟอเมกาขาว 
ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 120 
ซม. จำนวน 10 ตัว 

24,500 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

11 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

เพ่ือจัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก พรอม
กระจก ขนาดกวาง 154 ซม. 
ลึก 76ซม. สูง 75 ซม.หนาโตะ
เหล็ก PVCพรอมกระจกปูโตะ
จำนวน 1 ตัว 

8,500 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

12 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทยุ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งานและเปนการ
บริการประชาชน 

จัดซ้ือไมโครโฟนไรสาย แบบ4 
ไมค คลื่น UHF  ตัวรับจอดิจิตอล
แสดงความถ่ีชัดเจน  ใชถาน AA 
2 กอน ประสิทธิภาพสูง ระยะ
รับสงไกล คุณภาพเสียงเยี่ยม 
จำนวน 1 ชุด 

9,500 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

13 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทยุ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งานและเปนการ
บริการประชาชน 

ซ้ืออุปกรณปรับแตงเสียง(อีควอ
ไลเซอร)   
รายละเอียดประกอบดวย 
1. ความถ่ี 31 ความถ่ี (Band) 
จำนวน 2 แถว 
2. มีคอมเพรสเซอรในตัว 
3. การตอบสนองตอยานความถ่ี
10เฮิรท50กิโลเฮิรท 
จำนวน 1ตัว 

7,900 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

14 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ

เผยแพร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

โครงการจัดซ้ือกลองถายภาพ 
ระบบดิจิตอล  ความละเอียด  
20 ลานพิกเซล ความละเอียด 
20 ลานพิกเซล  
1) เปนกลองคอมเพค(Compact 
Digital Camera) 
2) ความละเอียดท่ีกำหนดเปน
ความละเอียดท่ีเซ็นเซอรภาพ  
(Image Sensor) 
3) มีระบบแฟลชในตวั 
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูล
เต็มหรือเม่ือตองการเปลี่ยน 
5) สามารถโอนถายขอมูลจาก
กลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
6) มีกระเปาบรรจุกลอง 
จำนวน 1 ตัว 

19,200 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หนา 111 
 

ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

15 บริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑงาน
บานงานครัว 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือเครื่องตัดหญา   
แบบลอจักรยาน 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)  เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น 
2)  เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 
5 แรงมา 
163)  ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของ17ลอ  ประมาณ 26  นิ้ว 
4)  รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอย
กวา 20 นิ้ว 
5)  ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต  
ไมนอยกวา 1.50  ลิตร   
จำนวน  1  คัน 

11,900 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

16 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน สีดำ 
รายละเอียดประกอบดวย 
1. ขนาดกวาง 57 ซม. X ยาว 
53 ซม. X สูง 94  - 106  ซม. 
172. ขา ไนลอนตัน 5 แฉก 
ขนาด 24 นิ้ว ลูกลอใหญ ขนาด 
50 มม. แข็งแรง 
3. ปรับข้ึนลงดวยระบบ Gas  
Lift 
4. พนักพิงหลังติดตั้งสปริงโยกได 
เกาอ้ีหมุนไดโดยรอบ 
5.เกาอ้ีบุดวยฟองน้ำหนาอยางดี 
หุมดวยหนัง PVC หนา  
จำนวน 4 ตัว 

7,800 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

17 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกสวน แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดไม 
ต่ำกวา 36,0002 บีทีย ู

46,200 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

กองคลัง 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

     2)ราคาท่ีกำหนดเปนราคาท่ีรวม
คาติดตั้ง 
3)เครื่องปรับอากาศท่ีมีความ 
สามารถในการทำความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด
ไฟเบอร 5  จำนวน  1  ตัว 

   

18 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร
โนตบุค  สำหรับสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง 

15,900 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

19 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภณัฑ
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือผามานชนิดดี  กันแสงยูวี  
พรอมอุปกรณติดตั้ง จำนวน  
3 ชุด ประกอบดวย  ขนาดกวาง 
3.70 เมตร  สูง 1.70 เมตร 
จำนวน 1 ชุด  ขนาดกวาง 3.71 
เมตร  สูง  1.70 เมตร จำนวน 
1 ชุด ขนาดกวาง 3.73 เมตร  
สูง  1.70 เมตร จำนวน 1 ชดุ 

13,500 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

กองการศึกษา 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 
 

ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

20 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

โครงการจัดซ้ือรถยนตบรรทุก
อเนกประสงคเททายติดตั้งเครน
และกระเชาซอมไฟฟา ขนาด 4 
ตัน 6 ลอ 

2,480,000 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

กองชาง 

21 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำ แบบ 
Submersible ขนาด 1.5 HP 
380 V  ใบพัดสแตนเลส 12 
ใบพัด  จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 
จำนวน 1 ชุด 

20,500 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

กองชาง 

22 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งาน 

จัดซ้ือชุดเวทีพิธีการ ขนาดกวาง 
4.80 เมตร ยาว 9.60 เมตร 
พรอมอุปกรณ จำนวน 1 ชุด 

79,700 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

กองชาง 

รวมท้ังส้ิน 2,838,860   
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สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เปนดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

20 18 90 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 20 100 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60 60 100 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ        5 5 100 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 5 100 

รวมคะแนน 100 98 98 
 

  1)  พบวาประเด็นยุทธศาสตร  ไดคะแนนสูงสุด  60  คะแนน  คิดเปนรอยละ  60  ของคะแนนใน
ภาพรวมท้ังหมด 

 ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผล  ประเด็นยุทธศาสตร  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ สอดคลองกับ  
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด  และสอดคลองกับสภาพสังคม  
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  และ  Thailand 4.0  
  2)  พบวาประเด็นขอมูลสภาพท่ัวไป  และขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดคะแนน
ต่ำสุด  18  คะแนน  คิดเปนรอยละ  90  ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
  ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผล  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนใหญมี
ความครบถวนครอบคลุมและสมบูรณ  แตยังขาดการจัดเก็บขอมูลจาก  จปฐ.  
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 1.2  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน  
  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตร  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ในแตละประเด็น
เปนดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานของ
องคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ   

ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
1. ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้ง
ของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของ
ไม /ป า ไม  ฯ ลฯ  ด าน ก าร เมื อ ง/ก าร
ปกครอง เชน  เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

(20) 
3 

(18) 
3 

(90) 
100 

 
ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

2 . ขอ มูล เก่ียวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน  เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูล
เก่ียวกับจำนวนประชากร และชวงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.  ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห  ฯลฯ
   

2 2 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

4. ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

5. ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงน้ำ) 

2 2 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

6 . ขอ มูล เก่ี ยว กับศาสนา ประเพ ณี  
วัฒ น ธรรม  เช น  ก ารนั บ ถื อศ าสน า 
ประเพณีและงานประจำป  ภู มิปญญา
ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของ
ท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 7.  ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

เชน  น้ำ  ปาไม  ภูเขา  คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

8. การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 

2 0 0 ขอมูลไมครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

9.  การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ 
วิ ธี ก าร  และการดำ เนิ น การป ระชุ ม
ประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวม
คิด  รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 
ร ว ม รั บ ป ร ะ โย ช น  ร ว ม แ ก ป ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือ
แกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตาม
อำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3 3 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ เชน ขอมูลดานกายภาพ  
เชน  ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลง
น้ำ  ลักษณะของไม/ปาไม ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง   ขอมูลเก่ียวกับ
จำนวนประชากรและชวงอายุและจำนวนประชากร ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห  ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท  ระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  
ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน 
โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลแม
กรณ แตยังขาดขอมูลเก่ียวกับการสำรวจและจัดเก็บขอมูล เพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
หรือการใชขอมูล  จปฐ. 
 
 
 



 หนา 118 
 

   1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
1. การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ค ว าม ส อ ด ค ล อ งยุ ท ธ ศ า ส ต ร จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

(20) 
5 

(20) 
5 

(100) 
100 

 
ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

 2. การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการ
บังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

3 3 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

 3. การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน 
การศึกษ า  ส าธารณ สุ ข  ความยากจน 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปนตน 

3 3 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

 4. การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดาน
รายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เปนอยูทั่วไป เปนตน 

3 3 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

 5. การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวน 
การหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

3 3 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

 6. ผลการวิ เคราะห ศักยภาพเพื่ อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงาน
ได แก  S-Strength (จุ ดแ ข็ ง ) W-Weakness 
(จุดออน ) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 3 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 
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  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีการ
วิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ Thailand4.0 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการบังคับใช 
สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน  การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน การ
วิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา  ผลการ
วิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนคิ 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)   
 
 



 หนา 120 
 

1.4  ยุทธศาสตร 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3.  ยุทธศาสตร
3.1  ยุทธศาสตร
ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ 

ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ  และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และ Thailand 4.0 

(60) 
10 

(60) 
10 

(100) 
100 

 
ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.2 ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัดและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 10 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรพัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  และ Thailand  
4.0 

10 10 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปน
หรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธ
กับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

5 5 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิง
ท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะนำไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจน
ในส่ิงท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

5 5 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3.6 เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ี
จะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชัดเจน 

5 5 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่ จริง ที่ จะนำไปสูผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร 

5 5 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีความชัดเจน นำไปสู
ก า รจั ด ท ำ โค ร งก า รพั ฒ น าท อ ง ถ่ิ น ใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกลาว 

5 5 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนำไปสูการพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ  20  ป  แผน พัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
Thailand 4 .0  แ ผ น พั ฒ น า ภ า ค /
แผนพัฒ นากลุ มจั งหวัด /แผนพัฒ นา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรบริหารสวนตำบล 
แมกรณ 

5 5 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

   
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
 การวิเคราะหยุทธศาสตร  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  สอดคลองกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ท่ีสอดคลอง และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  Thailand 4.0    
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด  วิสัยทัศน  มีลักษณะแสดง
สถานภาพท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน  กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ี  ซ่ึงจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
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แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการ  มีเปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ มีความสอดคลอง
และสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน  มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  มีจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง 
ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร   มีแผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  กำหนด
จุดมุงหมาย  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  กลยุทธ  จุดยืน
ทางยุทธศาสตร  ท่ีมีความชัดเจนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ิน  ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการ  จากแผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  และยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ผลผลิต/โครงการ 
เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด  กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน  ลักษณะเดียวกัน  เพ่ือนำไปสู
การจัดทำโครงการ  เพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินอยางถูกตองและครบถวน 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  2.1  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เปนดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 58 96.67 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการ

ตั้งงบประมาณไดถูกตอง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 5 100 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4 80 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

5 5 100 

 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 5 100 
รวมคะแนน  100 94 94 

 
  1) พบวาประเด็นการสรุปสถานการณการพัฒนา และแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  ได
คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
  2) พบวาประเด็นการประเมินผล  การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพและในเชิง
ปริมาณ ไดคะแนนต่ำสุด  8  คะแนน  คิดเปนรอยละ  80  ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
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  2.2  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการ  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ในแตละประเด็น
เปนดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

1. การสรุปสถาน 
การณการพัฒนา 

 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตร
ขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน (ใช การ
วิ เค ร าะ ห  SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ป จจั ยและสถานการณ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ ดาน
เศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

10 10 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

 

1. การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อ
นำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ 
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ไดกำหนดไวเทาไหร จำนวนที่ไมสามารถ
ดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถ
อ ธิ บ า ย ได ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม
อำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว 
2 . วิ เคราะห ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิ ง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 8 80 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

 

1 . การประเมินประสิทธิผลของแผน 
พัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค
ตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรมงานตาง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
นั้น ๆ  ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ  
ครุภัณฑ  การดำเนินการตาง ๆ  มีสภาพ
ห รือ ลั ก ษ ณ ะ ถูก ต อ ง  ค ง  ท น  ถ าวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม  
ซึ่ ง เป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ 

10 8 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 บรรลุวัต ถุประสงคและเปาหมายของ

แผนการป ฏิบั ติ ราชการ ตามที่ ได รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2. วิเคราะหผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

 

1. วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดาน
ตาง ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ใน
มิติตาง ๆ จนนำไปสูการจัดทำโครงการ
พัฒนาทองถ่ินโดยใช  SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
2. วิเคราะหแผนงาน  งานที่เกิดจากดานตาง ๆ  
ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ  

10 10 100 
 

ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5. โครงการพัฒนา 
5.1  ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ  และดำเนินการเพื่อให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ  ที่กำหนดไว ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.2 กำหนดวตัถุ 
ประสงคสอดคลอง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) 
โครงการตองกำหนดวัตถุประสงคสอด 
คลองกับความเปนมาของโครงการ สอด 
คลองกับหลักการและเหตุผล วธิีการ
ดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
5.3  เปาหมาย(ผล 
ผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู
การตั้งงบประมาณ
ไดถูกตอง 

สภาพที่อยากให เกิดข้ึนในอนาคตเปน
ทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเทาไร  กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คือกลุ ม เป าหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
วาใครคือกลุ ม เป าหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 
 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง 
(2)การสรางความสามารถในการแขงขัน  
(3)การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
(4)การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (5)การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
(6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.5  เปาหมาย  
(ผลผลิตของโครง 
การ) มีความสอด 
คลองกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เปนศูนยกลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทศันภายใตยุทธศาสตร
ชาติ  20 ป  (4) ยึ ด เป าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลั กการ
นำไปสูการ ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่ 
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปาน
กลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความ เป น เมื อ ง  (5) การส ร า งค วาม
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหาร
ราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

    

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ  
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู  
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม ทำนอย ได
มาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา 
โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย 
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโน โลยี  ความคิดสรางสรรค  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาค
การผลิตสินคา ไปสูการเนน ภาคบริการ
มากข้ึน รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิด สรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลย ี
ชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.7 โครงการสอด 
คลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลอง
กับหวงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัด
ที่ไดกำหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ิน เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี ้
โครง การพัฒนาทองถ่ินตองเปน โครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ได กำหนดข้ึนที่เปน
ปจจุบนั 

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
5.8 โครงการแกไข
ปญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสราง
ใหประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื 
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเอง
หรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอด
และขยายได เปนโครงการที่ประชาชน
ตองการเพื่ อ ให เกิดความยั่ งยืน  ซึ่ งมี
ลักษณะที่ จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลวดวย 
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพี ยงทองถ่ิน  (ด าน
การเกษตรและแหลงน้ำ) (LSEP) 

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.9 งบประมาณ  
มีความสอดคลองกับ 
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตองคำนึง 
ถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการไดแก (1) ความประหยดั 
(Economy) (2) ความมี ประสทิธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสทิธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปรงใส
(Transparency) 

5 4 80 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอง
ใหสอดคลองกับโครงการ ถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

5 4 80 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคลองกับวัตถุ 
ประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 
 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key  
Performance Indicator: KPI) ที่สามารถ
วัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิท ธิภาพ 
(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึง
พอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่ง ที่
ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
5.12 ผลที่คาดวา 
จะไดรับสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 
 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพฒันา ซึ่งสอด 
คลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผล
หรือผลที่เกิดข้ึนจะตองเทากับวตัถุ 
ประสงค หรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดบัของความสำเร็จได 
(3) ระบุสิง่ที่ตองการดำเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด และ
สามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล 
สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอ
การบงบอกเวลาได 

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

รวม 100 94 94  

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของโครงการ 
  การวิเคราะหโครงการพัฒนา  ชื่อโครงการมีความชัดเจน  เปนโครงการท่ีมีการกำหนดวัตถุประสงค  
สนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และสามารถดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน  ของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณไดอยางแทจริง  มีการกำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ  สอดคลองกับหลักการและเหตุผล  มีการกำหนดวิธีการดำเนินงาน  พ้ืนท่ีดำเนินงาน  กลุมเปาหมาย  
ระยะเวลาดำเนินงาน  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีวางไว  โครงการมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา  ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน  5 ป  ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมาย
ระยะยาว  โครงการพัฒนามีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  มีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึน  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน  เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด  ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได  โครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ  งบประมาณมีการคำนึงถึงหลักจัดทำโครงการไดแก  ความ
ประหยัด  ความมีประสิทธิภาพ   ความมีประสิทธิผล  ความยุติธรรม  และความโปรงใส  การประมาณการ
ราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ  ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง  หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถ่ิน  มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ   มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผล
งาน ท่ีสามารถวัดไดซ่ึงบงบอกถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

      - ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ลําดับ ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.16

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.19

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.01

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.20

5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.14

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.19

7
ผลการดาเนนโครงการ / กจกรรมนาไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น

8.29

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.50

คะแนนรวม 65.68

ภาพรวม 8.21

หนา 130

5. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร



5. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข 

                   และการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา

ลําดับ ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.30

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.23

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.08

5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.15

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.26

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถิ่น

8.24

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.31

คะแนนรวม 65.74

ภาพรวม 8.22

หนา 131

      - ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ



5. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และความสงบเรียบรอย

ลําดับ ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.29

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.06

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.03

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.18

5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.07

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.09

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถิ่น

8.22

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.31

คะแนนรวม 65.25

ภาพรวม 8.16

หนา 132

      - ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ



5. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  

                  แหลงน้ําและการทองเที่ยว

ลําดับ ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.09

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.98

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 7.92

5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.90

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.10

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถิ่น

8.14

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.23

คะแนนรวม 64.36

ภาพรวม 8.05
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5. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ลําดับ ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.22

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.24

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.24

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.17

5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.08

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.11

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถิ่น

8.23

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.34

คะแนนรวม 65.63

ภาพรวม 8.20
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5. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

ลําดับ ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.13

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.08

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.01

5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.91

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.01

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถิ่น

8.10

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.08

คะแนนรวม 64.32

ภาพรวม 8.04

หนา 135
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สวนที่  4  สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 

************* 
1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
    1.1.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด
กลุมอาเซียน+6และ GMS  บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564) เฉพาะป พ.ศ.
2562  ตามแผนจำนวน  89  โครงการ  ดำเนินการจริง  44  โครงการ  คิดเปนรอยละ 49.44 
    1.1.2  ยุทธศาสตรท่ี  2 ดานการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข 
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา  บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) 
เฉพาะป พ.ศ. 2562 ตามแผนจำนวน 117 โครงการ ดำเนินการจริง 16 โครงการ  คิดเปนรอยละ 13.68 
    1.1.3  ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียนรอย  บรรจุ
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะป พ.ศ.2562 ตามแผนจำนวน 12 โครงการ 
ดำเนินการจริง 4 โครงการ  คิดเปนรอยละ 33.33 
    1.1.4 ยุทธศาสตร ท่ี  4  ดานการวางแผนการส งเสริมการลงทุน พาณิ ชยกรรม 
เกษตรกรรม แหลงน้ำ และการทองเท่ียว  บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564)  
เฉพาะป พ.ศ.2562 ตามแผนจำนวน 32 โครงการ ดำเนินการจริง 6 โครงการ  คิดเปนรอยละ 18.75 
   1.1.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะป พ.ศ.2562 ตามแผน
จำนวน 20 โครงการ ดำเนินการจริง 4 โครงการ  คิดเปนรอยละ 20 
    1.1.6 ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการการเมืองและการบริหาร  บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะป พ.ศ.2562 ตามแผนจำนวน 32 โครงการ ดำเนินการจริง   21 
โครงการ  คิดเปนรอยละ 65.63 
   
   โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) (เฉพาะป พ.ศ.
2562)  จำนวน 303 โครงการ ดำเนินการจริง  95  โครงการ  หรือคิดเปนรอยละ 31.35  ของจำนวน
โครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) (เฉพาะป พ.ศ.2562)  (วันท่ี 1 ตุลาคม 
2561 - 30 กันยายน 2562) 
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2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2564) ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2562   ในวันนี้ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดกำหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล คือ การสำรวจ (surveys)  โดยการสุมสงแบบสำรวจลงไปใน
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ  จำนวน 100 ชุด  แลวนำมาสรุปขอมูลจากแบบสำรวจดังกลาว  ซ่ึงจากการสำรวจความ
พึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ  ตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ใน
ภาพรวม จะเห็นไดวา ประชาชนมีความพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ใน
ระดับ พอใจมาก  คิดเปนรอยละ  38.11  ระดับ พอใจ  คิดเปนรอยละ  56.11  ระดับไมพอใจ คิดเปน
รอยละ  5.78   สำหรับความพึงพอใจในดานตาง ๆ จำนวน 9 ดาน  ดานท่ีประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  
ดาน ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  คิดเปนรอยละ  45  และดานท่ี
ประชาชนไมพอใจมากท่ีสุด คือ ดานความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ  9 
  สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดเสนอ
ความเห็น   ผลจากการติดตามและประเมินผลแผนฯในป  2562 จะเห็นวาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ป 2562  มีท้ังหมด  จำนวน  303 โครงการ  ดำเนินการจริง  จำนวน  95  โครงการคิดเปนรอย
ละ  31.35  ซ่ึงจะเห็นไดวารอยละของโครงการพัฒนาท่ีไดดำเนินการจริงคอยขางต่ำ ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจาก 
ขอจำกัดเรื่องงบประมาณท่ีมีไมเพียงพอ  แตความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีมีมาก  ผูบริหารมีแนวทางท่ี
จะพัฒนาอยางตอเนื่อง  จึงทำใหเกิดโครงการพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี  
   
   นายบุญสม  มะโนรพ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ 
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