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คำนำ 

 
ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  หมวด  ๖  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ  ๒๙  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนิน 
การกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนา  รายงานผลและเสนอความคิดเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์    จึงไดด้ำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   องค์การบริหารส่วนตำบล 
แม่กรณ์   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น  ที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ทราบและเสนอต่อสภาท้องถิ่น    
คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้  จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง  ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์    สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ
ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงและเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่  1  บทนำ 
----------------------------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม  (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถกำกับดูแล  ทบทวน  และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ  ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์  หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่ได้กำหนดไว้
หรือไม ่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ  เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผน  เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงาน  ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำ
ให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนา  ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน  ที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths)  จุดอ่อน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ปลัด/รอง
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กรณ์  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม  ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน  ในพ้ืนที่
ตำบลแม่กรณ ์
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด  และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง
นี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส  และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
พ้ืนทีใ่ห้เกิดประโยชน์  เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ  งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ 
ดำเนินการ   สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการติดตามและ
ประเมินผล  ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไป  ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการ  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่า  มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการ  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน  โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชน
ในตำบลแม่กรณห์รือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จ  ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561   ข้อ  29  กำหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้  (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   (5)  
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ  แนวทาง วิธีการ  ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทาง วิธีการที่กำหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร  เมื่อใด  ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุ ประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล  เวลาที่เก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้  ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน  เช่น  การแจงนับ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ  Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ  การเขียน 
Flow Chart  การแสดงแผนภูมิแกนท์  (Gantt Chart)  หรืออาจใช้หลาย ๆ  วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  โดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่  2  และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กรณ์  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ  การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  แก้ไขที่ดี   
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์หรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอำนาจในสำนัก  กอง  ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุป  ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้  ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  มี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผล  และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ ์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการ  ที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล  รวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการ  ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล   เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า  และวิธีการเป็น
ต้น  และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป  อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กรณ์อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้อง  และนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กรณ ์
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วย  คน เงิน วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ  โดยนำเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พ้ืนที่  จำนวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพ  ทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  การติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล 
และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น  แบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผล  มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ  ที่สำคัญ  3  ประการ  คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น  อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการ  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียน  ที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก  (record) 
สังเกต  (observe)  หรือวัด  (measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  จะดำเนินการใน
พ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ  พฤติกรรม  ความต้องการ  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  การสำรวจ (surveys)  ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการ
สำรวจไว้เป็นหลักฐาน   
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ  รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผน  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ  ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี  ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา  ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด  ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที  ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
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  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ  และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด  ความต้องการ  สภาพปัญหา
ต่าง  ๆ  ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ  มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข  ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา  ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย  สั่งการ  ผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง  ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  สามารถวินิจฉัย สั่งการ  ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่   นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  แต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกัน  ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
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ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล 
--------------------------------- 

 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 253 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   ที่กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  และแผนชุมชนตำบลแม่กรณ ์ 
     1.1.2   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

     ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิส 
ติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

     ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
สาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา           
        ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อย 

     ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหล่งน้ำและการท่องเที่ยว 

        ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

   ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 2) พันธกิจ  ประกอบด้วย 

        พันธกิจที่  1  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
        พันธกิจที่  2  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ 
        พันธกิจที่  3  จัดให้มีและสร้างแหล่งน้ำในการอุปโภค  บริโภค 
        พันธกิจที่  4  ส่งเสริมการสาธารณะสุขของราษฎร 
        พันธกิจที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สงูอายุและผู้พิการ 
        พันธกิจที่  6  คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
        พันธกิจที่  7  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
        พันธกิจที่  8  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การบริหาร 
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่  1  ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
       จุดมุ่งหมายที่  2  การคมนาคมติดต่อ มีความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง 
       จุดมุ่งหมายที ่ 3  มีน้ำอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
       จุดมุ่งหมายที่  4  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
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    จุดมุ่งหมายที่  5  มีการควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกาย 
และจิตใจ 
       จุดมุ่งหมายที่  6  สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับการบริการส่งเสริม
ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
       จุดมุ่งหมายที่  7  ประชาชนมีการศึกษาตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  คราบครัวอบอุ่น  
สุขภาพดี 
       จุดมุ่งหมายที่  8  ค้ำจุนพระศาสนา และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ 
ท้องถิ่น 
       จุดมุ่งหมายที่  9  สร้างช่องทางในการรับรู้ข่ายสาร ที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น  ตลอดจนมีความรู้เรื่องการจัดการบริหารท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
       4)  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยยกระดับมาตรฐานทางเป็น
ถนนคอนกรีตหรือลาดยางขยายการให้บริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน  ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ
ประชาชนให้เพียงพอและมีคุณภาพ  ทั้งบริการน้ำสะอาด ไฟฟ้าเชื่อมโยงจังหวัด  อำเภอ   ตำบล   หมู่บ้าน 
    แนวทางการพัฒนาที่  2 ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 
    แนวทางการพัฒนาที่  3 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในทุกรูปแบบ 
    แนวทางการพัฒนาที่  4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,ประวัติศาสตร์ 
,ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 
    แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนาที่  6 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านกาค้า การลงทุน  
ให้กับทุกส่วนในตำบล 
    แนวทางการพัฒนาที่  7 การเพ่ิมมูลค่าการค้า และบริการเพ่ือส่งออก  
    แนวทางการพัฒนาที่  8 พัฒนาการศึกษาเพ่ือรองรับเศรษฐกิจและสังคมการเรียนรู้ 
    แนวทางการพัฒนาที่  9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ 
    แนวทางการพัฒนาที่  10 ส่งเสริมและรักษาไว้การสืบค้นภูมิปัญญาและอัตลักษณ์
ของตำบล 
   แนวทางการพัฒนาที่  11 สนับสนุนให้ประชาชนทุกครัวเรือนน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

แนวทางการพัฒนาที่  12 สนับสนุนองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ 
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการพัฒนา 
   แนวทางการพัฒนาที่  13 สร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
ประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แนวทางการพัฒนาที่  14 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาวะ 

แนวทางการพัฒนาที่  15 จัดให้มีระบบเฝ้าระวังทางสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก 
ความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
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แนวทางการพัฒนาที่  16 สร้างพลังชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่  17 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีประสิทธิภาพการจัด 

สวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่  18 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ  

เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬา และนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาที่  19 เสริมสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดีเทิดทูนปกป้อง 

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
แนวทางการพัฒนาที่  20 เสริมสร้างศักยภาพ  คน  และชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง 
แนวทางการพัฒนาที่  21 ส่งเสริมให้มีระบบติดตาม และเฝ้าระวังอาชญากรรม 
แนวทางการพัฒนาที่  22 จัดระบบการเตือนภัย และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่  23 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาสา 

ธารณภัยร่วมกัน และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
แนวทางการพัฒนาที่  24 ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด และแรงงานต่างด้าว 

ผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบกับความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนาที่  25 สนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์พลังแผ่นดินและ 

อาชญากรรมเพ่ือความสงบสุขของคนในพ้ืนที่ 
แนวทางการพัฒนาที่  26 สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพ 

ติดของชุมชน 
   แนวทางการพัฒนาที่  27 ควบคุม และลดปริมาณมลพิษจาก ขยะ น้ำเสีย กลิ่น 
และเสียง 

แนวทางการพัฒนาที่  28 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และภาวะมลพิษทาง 
อากาศ 

แนวทางการพัฒนาที่  29 วางผังเมืองและการพัฒนาเมืองตาม 
แนวทางการพัฒนาที่  30 แนวทางพัฒนาสีเขียวเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนาที่  31  จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
   แนวทางการพัฒนาที่  32 พัฒนาศูนย์ร่วมบริการ หรือ เคาน์เตอร์บริการประชาชน 
   แนวทางการพัฒนาที่  33 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านระบบ 
e-Service 
   แนวทางการพัฒนาที่  34 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
   แนวทางการพัฒนาที่  35 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency 
Based Management 
   แนวทางการพัฒนาที่  36 นำเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่มายกระดับการ
ทำงาน 
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       5) วิสัยทัศน์ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

“ แม่กรณ์น่าอยู่   มุ่งสู่การส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง   คู่เคียงโครงสร้างพ้ืนฐาน   บริหารจัดการโปร่งใส ” 

      1.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  และแผนชุมชนตำบลแม่กรณ์  
     1.1.2.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาด้านแหล่งน้ำ  
        ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาด้านสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
        ยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่  8  พัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ ด้านการเมือง  
            การปกครอง และบริหารจัดการที่ดี 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่  1  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
        พันธกิจที่  2  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ 
        พันธกิจที่  3  จัดให้มีและสร้างแหล่งน้ำในการอุปโภค  บริโภค 
        พันธกิจที่  4  ส่งเสริมการสาธารณะสุขของราษฎร 
        พันธกิจที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
        พันธกิจที่  6  คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
        พันธกิจที่  7  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
        พันธกิจที่  8  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การบริหาร
       3)  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่  1  ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ  
            พอเพียง 
       จุดมุ่งหมายที่  2  การคมนาคมติดต่อ มีความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง 
       จุดมุ่งหมายที่  3  มีน้ำอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
       จุดมุ่งหมายที่  4  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
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    จุดมุ่งหมายที่  5  มีการควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพที่ 
        แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ 

       จุดมุ่งหมายที่  6  สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับการบริการส่งเสริม 
           ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
       จุดมุ่งหมายที่  7  ประชาชนมีการศึกษาตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  คราบครัวอบอุ่น  
           สุขภาพดี 
       จุดมุ่งหมายที่  8  ค้ำจุนพระศาสนา และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ 
           ท้องถิ่น 
       จุดมุ่งหมายที่  9  สร้างช่องทางในการรับรู้ข่ายสาร ที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่ม 
           มาก ขึ้น  ตลอดจนมีความรู้เรื่องการจัดการบริหารท้องถิ่นอย่างมี 
           ส่วน ร่วม      
      4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

   แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ประวัติศาสตร์   
             ศิลปวัฒนธรรม และเชงิ   สุขภาพ 

   แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 

   แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยยกระดับมาตรฐานทางเป็น 
             ถนนคอนกรีตหรือลาดยาง 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 จัดบริการทางด้านคมนาคมให้ประชาชนได้รับความสะดวก 

 แนวทางการพัฒนาที่ 7 จัดบริหารสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการ 
             ดำรงชีวิตของประชาชนให้เพียงพอและมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดให้มีแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
แนวทางการพัฒนาที่ 9 จัดให้มีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและป้องกันอุทกภัย 

   แนวทางการพัฒนาที่ 10 การบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ต้นทาง 
   แนวทางการพัฒนาที่ 11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 12 ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า  หมอกควัน และภาวะ 

มิลพิษทางอากาศ 
   แนวทางการพัฒนาที่ 13 สร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ 

ของประชาชน 
   แนวทางการพัฒนาที่ 14 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชา 

แนวทางการพัฒนาที่ 15 ส่งเสริมการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ 
แนวทางการพัฒนาที่ 16 ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   

ผู้ด้อยโอกาสผู้ได้รับผลกระทบ  จากโรคเอดส์หรือโรค
ร้ายแรง 

  แนวทางการพัฒนาที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน  สตรี   
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ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบจาก
โรคเอดส์หรือโรคร้าย และประชาชนในพื้นท่ี 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 18 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาที่ 19 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่ 20  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา  ประเพณีและ 

วัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 21 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   แนวทางการพัฒนาที่ 23 ส่งเสริมให้มีระบบติดตาม และเฝ้าระวังอาชญากรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 24 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาที่ 25 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านบุคลากร เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนาที่ 26 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

   แนวทางการพัฒนาที่ 27 ดำเนินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

       5) วิสัยทัศน์ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

“แม่กรณ์น่าอยู่  มุ่งสู่การส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงโครงสร้างพ้ืนฐาน  บริหารจัดการโปร่งใส” 
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    2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   2.1  เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 
    2.1.1   ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด  กลุ่มอาเซียน+6และ GMS  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการ
ผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
     2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
     3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่  1  
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  5  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน    
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
     4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การดำรง
ฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 
     5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ที่  5  
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน   
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     6)  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์    
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภาบาลในสังคมไทย  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข   
    2.1.2   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “แม่กรณ์น่าอยู่  มุ่ง
สู่การส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงโครงสร้างพ้ืนฐาน  บริหารจัดการ
โปร่งใส”  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว  แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น  ในด้านการบริหารจัดด้าน
สิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการด้านการรักษาความสะอาด  การจัดการขยะ  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาด้านการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6  
ยุทธศาสตร์   โดยกำหนดโครงการพัฒนา  จำนวน  303  โครงการ  ปรากฏในแผนงาน  (1) แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (4) แผนงาน
การเกษตร  (5) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (6)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (7) แผนงาน
สาธารณสุข  (8) แผนงานรักษาความสงบภายใน  และพบว่าจำนวนโครงการ  95  โครงการ ได้ดำเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ  31.35  ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
    2.1.3  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
        1) วิสัยทัศน์  

“แม่กรณ์น่าอยู่  มุ่งสู่การส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงโครงสร้างพ้ืนฐาน  บริหารจัดการโปร่งใส” 

        2) ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม

อาเซียน+6และ GMS 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและการกีฬา       
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหล่ง

น้ำและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

        3) เป้าประสงค ์
   1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ 
GMS 
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2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการกีฬา       

3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 
4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเกษตรกรรม  แหล่งน้ำ 

และการท่องเที่ยว 
5. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

        4) ตัวชี้วัด  
   1.  กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.  กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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      5) ค่าเป้าหมาย 
       

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

พื้นฐาน และระบบโลจิสติดส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS  

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย
ข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้ง
ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การสาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
และการกีฬา       

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมการสหกรณ์  ส่งเสริมเยาวชน  สตรี 
อุดหนุน  อปท. อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของ
รัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ฯลฯ    
ด้านการศึกษา  พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนนุการ 
ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น  
สร้างเสริมการกีฬาและนันทนาการ            
ด้านสาธารณสุข  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทนุหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่กรณ ์
ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบร้อย 

ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรใน
หมู่บ้านให้มีความรู้  
ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
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สมานฉันท์ เพื่อความม่ันคงของชาติ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหล่งน้ำและการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนา  วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการ
พาณิชยกรรม  ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรม  
ด้านแหล่งน้ำ  พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ในป่าชุมชนปา่ต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนำ้ สร้างและซ่อมแซมฝาย
ชะลอนำ้ ตามพระราชดำริฯ เปน็ต้น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

      6) กลยุทธ์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+
6และ GMS     

    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS     

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม  และการกีฬา            

    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
    2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
    2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหล่ง

น้ำและการท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  
    4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม   
    4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
    4.4 กลยุทธ์การพัฒนา  วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

      7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  
กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ที่ เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 14 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS     

    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม  และการกีฬา            

    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
    2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
    2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  

แหล่งน้ำและการท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  
    4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม   
    4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
    4.4 กลยุทธ์การพัฒนา  วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

      8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์  มุ่งพัฒนา  6 ด้าน ได้แก่ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS     
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การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข  และการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม
และการกีฬา  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเกษตรกรรม  แหล่งน้ำและการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 
 

    2.1.4  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๑.๑  วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  (SWOT) 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น เป็นการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) เพ่ือ
พิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน  ดังนี้ 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1.  มีโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากรที่ชัดเจน คลอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    2.  มีรายได้จากเงินอุดหนุน และรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้เกิดความคล่องตัวใน

การบริหารงาน 
 3.  มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน  6  แห่ง  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน  2 แห่ง  และโรงงานผลิต

น้ำแข็งในพ้ืนที่  ทำให้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกจากรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
4.  มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดอำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. ไว้ชัดเจน ตาม พรบ.

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
5.  มีสถานที่ท่องเที่ยงในพ้ืนที่  ได้แก่  ไร่บุญรอดบริวเวอรี่  วัดพระธาตุจอมจันทร์  อ่างเก็บน้ำห้วย

ม่วงขาว  ลำน้ำกรณ์สวนป่าดอยช้าง  ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่จำนวนมาก   
6.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
7.  ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
8.  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง 
9.  มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน  และมีการบรูณาการจัดทำแผนการทำงาน  ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วน

ราชการอ่ืน 
10.  มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอ้ือประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1.  มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัยและทำงานในพ้ืนที่จำนวนมาก  ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา

โรคติดต่อและปัญหายาเสพติด  อาชญากรรม  และปัญหาสิ่งแวดล้อม  
2.  ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำให้ขาดเสถียรภาพ

ทางการเมือง 



 หน้า 21 

 

3.  ไม่สามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว  เนื่องจากถูกจำกัดด้วย
ระเบียบ  กฎหมาย  กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

4.  งบประมาณด้านบริการสาธารณะที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ปัจจัยพื้นฐานของ อปท. ได้อย่างเพียงพอ   

5.  มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมาก และมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา  มีการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมาก
ขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน   และมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้
มาก  

6.  การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน อบต. ยังขาดประสิทธิภาพ 
8.  ด้วยภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนเพิ่มมากขึ้น  แต่บุคลากรมีอย่างจำกัด  ทำให้การทำงานมีความ

เสี่ยงที่จะผิดพลาดสูง 
โอกาส (Opportunity=O)   
1.  มีพ้ืนที่และแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถทำการเกษตรกรรมและผลิตพืชผลทางการเกษตรได้สูง 
2.  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติเอ้ือหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  นโยบายภาครัฐเอื้อในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4.  กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
5.  มีศาสนสถานจำนวนมากในพื้นที่ ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชานในตำบล 
6. มีเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทางทำให้สามารถจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้ 
อุปสรรค (Threat=T)   
1. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.  รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย  ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยน

นโยบายตามไปด้วย 
3.  ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้นโยบายการพัฒนา

ท้องถิ่นไม่ชัดเจน 
4.  การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการมากข้ึน 
5.  ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จำกัดอำนาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
6.  อำนาจหน้าหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
7.  รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ไม่จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ท้องถิ่น

บริหารงานได้อย่างเต็มที่ 
8.  การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ 

ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
9.  การจัดเก็บระบบฐานข้อมูลยังไม่มีความจริงจัง ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ 
10.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
11.  ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ขาดความร่วมมือในการทำงานทำให้ไม่เกิดการ     

บูรณาการร่วมกัน 
12.  ความหลากหลายของประชากรที่เข้ามาทำงานในพ้ืนที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหายาเสพติดและปัญหา

อาชญากรรมและปัญหาด้านสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ิมมากข้ึน 
13.  กฎหมายผังเมืองยังไม่ได้ถูกนำมาใช้บังคับอย่างจริงจัง 
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14. ระเบียบ กฎหมายที่บังคับใช้ไม่สามารถโต้แย้งในการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้  
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     2.1.5  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.แม่กรณ์ 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่  2   
ใช้โอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษและ
การเชื่อมโยงกับ 
อนุภูมิภาค GMS  
BIMSTEC และ AEC  
เพ่ือขยายฐาน 
เศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า 
การลงทุน และ
บริการ โลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน + 6
และ GMS  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิส 
ติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด  กลุ่มอาเซียน  
+ 6  และ  GMS 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6และ 
GMS 

27 16 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง 
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์   

ยุทธศาสตร์ที่  1  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหา
ความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุ 
อย่างมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน  
ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า 
การลงทุนและบริการ          
โลจิสติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และGMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาด้าน
สังคม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต   
การสาธารณสุข 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
การกีฬา     

114 38 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.แม่กรณ์ 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
อนุรักษ์ฟื้นฟูปา่ต้นน้ำ
ให้คงความสมบูรณ์  
จัดระบบบริหารจัดการ
น้ำอย่างเหมาะสมและ 
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตร
ให้ทั่วถึง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การรักษาความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

8 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาส 
และความเสมอ
ภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้ม 
แข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการต่อ 
เนื่องให้มีคุณภาพ  
สามารถสร้างมูลค่า 
เพิ่มอย่างยั่งยืน และ
กระจายประโยชน์
อย่างทั่วถึงรวมทั้งต่อ
ยอดการผลิตสนิค้า
และบริการที่มีศักย 
ภาพสูง ด้วยภูมปิัญญา
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพมาตรฐาน 
สากล และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชย 
กรรม  เกษตรกรรม  
แหล่งน้ำ และการ
ท่องเที่ยว 
 

14 3 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.แม่กรณ์ 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
การสร้างการ
เติบโต บน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
อนุรักษ์ฟื้นฟูปา่ต้นน้ำ
ให้คงความสมบูรณ์ 
จัดระบบบริหารจัด 
การน้ำอย่างเหมาะสม 
และเชื่อมโยงพืน้ที่
เกษตรให้ทั่วถึงป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
การจัดการทรัพยา 
กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดำรง
ความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

22 5 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจบริการต่อ เนื่องให้
มีคุณภาพ  สามารถ
สร้างมลูค่า เพิ่มอย่าง
ยั่งยืนและกระจาย
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง
รวมทั้งต่อยอดการผลิต
สินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูง ด้วยภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 
 

9 4 

     รวม 194 68 
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     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้  จำนวน   68  โครงการ  จากจำนวนโครงการ
ทั้งหมด  194  โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน   194   โครงการ  ดำเนินการจริง  จำนวน  68  โครงการ  หรือคิดเป็นร้อย
ละ  35.05  ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้   ไม่มี   
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   3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3.1 ประจำปีงบประมาณ  2563  (วันที่ 1 ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563) 
   3.1.1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานและระบบโลจสิติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS 
 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

กองช่าง กองช่าง 16 4,120,590 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาด้านสังคม 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
สาธารณสุขการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา    
 
  

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สาธารณสุข งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 20 443,601.20 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 14 428,320 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา กองการศึกษา 1 99,135 
 

การดำเนินงานอ่ืน 
 

งบกลาง งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 3 11,734,000 
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อย 
 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 2 51,050 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  
แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานปลัด 3 86,324.00 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

เคหะและชุมชน งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 2 279,462.00 

การเศรษฐกิจ การเกษตร งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 3 20,669.00 
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 
 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด 4 120,192.00 

รวมทั้งสิ้น 68 17,383,343.20 

 
     1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้  จำนวน   68  โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด  
194  โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน   194  โครงการ ดำเนินการจริง จำนวน  68  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ   
35.05  ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้   ไม่มี   
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    3.1.2   ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 01 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาของประชาชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
121.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รวมพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 363 ตาราง
เมตร ชนิดไม่มีไหล่
ทาง ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

199,500 ถนน จำนวน 1เส้น ทำให้ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก   
และ ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 03 โครงการก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์  หมู่ที ่ 5 
 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีสถานที่สำหรับ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้างโดมอเนก 
ประสงค์ หมู่ที่ 5  
ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 12.00 
เมตร สูง 3.50 
เมตร ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

200,000 โดมจำนวน 1 หลัง ประชาชนในพื้นท่ี 
มีสถานที่สำหรับจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

3 05 โครงการก่อสร้าง
เสริมไหล่ทางถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่7 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างเสริมไหล่
ทางถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
ขนาดกว้าง
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.10 เมตร ยาว 
194 เมตร และบ่อ
พักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 
0.90 เมตร ยาว 1 
เมตร จำนวน 13 
บ่อ พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

298,900 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก  
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 06 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที ่ 9 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  9 
ขนาดดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 52.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
208 ตารางเมตร ชนิด
ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ
ที่ อบต. กำหนด 

112,500 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   
 และปลอดภัย 

กองช่าง 

5 07 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยู   
หมู่ที ่ 10 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป 
ตัวยู หมู่ที่ 10 ขนาด
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ยาว 65 เมตร 

142,500 รางระบายน้ำ 
จำนวน  1  จุด 

ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก   
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 08 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่ 10 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 96 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 288 
ตารางเมตร ชนิดไม่มี
ไหล่ทาง ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

158,300 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ทำให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก  และปลอดภัย 

กองช่าง 

7 09 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่ 12 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
92.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 368 
ตารางเมตร ชนิดไม่มี
ไหล่ทาง ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

201,600 ถนนจำนวน 1 เส้น ทำให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก  และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 



 หน้า 34 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
8 10 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่ 13 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
ขนาดกว้าง 4.00เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวม
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
120.00 ตารางเมตร 
ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

65,300 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ทำให้ประชาชนเดิน 
ทางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่ 13 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
200 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

108,800 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ทำให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก  และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
10 โครงการปรับปรุงต่อ

เติมอาคารสำนักงานที่
ทำการ อบต.แม่กรณ์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
และการให้บริการกับ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สำนักงาน ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์ สูง 2 
ชั้น ขนาดกว้าง 3.90 
เมตร ยาว 100 เมตร 
สูง 6.20 เมตร 

480,000 พ้ืนที่สำนักงานที่
ได้รับการปรับปรุง 

การบริหารงานและการ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการเสริมไหล่ทาง
พร้อมวางท่อระบายน้ำ  
หมู่ที ่2 บ้านเวียงหวาย 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

เสริมไหล่ทางพร้อมวาง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม. ยาว 
154.00 ม. และบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.90 ม. 
ยาว 1.00 ม. จำนวน 
11.00 บ่อ พร้อมถาม
ดินไหล่ทาง ซอย 6 
บ้านเวียงหวาย  
หมู่ที่ 2 ต.แม่กรณ์ อ.
เมือง จ.เชียงราย 

229,500 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
12 โครงการโซล่าเซลล์

ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที ่ 8  บ้านใหม่  
ซอย  1 

เพ่ือลดภาระค่าใช้ 
จ่ายค่าน้ำประปา 
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างโซล่าเซลล์
ระบบประปา หมู่ที่ 8 
ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

248,190 ภาระค่าใช้จ่ายค่า
น้ำประปาของ
ประชาชน 

ภาระค่าใช้จ่าย 
ค่าน้ำประปาของ
ประชาชนในหมู่บ้าน
ลดลง 

กองช่าง 

13 โครงการขยายท่อ
ประปา ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
(ระบบกรองน้ำ)  
หมู่ที ่3 บ้านสวนดอก 
บริเวณโรงเรียนบ้าน
สวนดอกเดิม 

เพ่ือประชาชนในพื้นที่
มีน้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ขยายท่อประปา
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน (ระบบกรอง
น้ำ) หมู่ที่ 3 ตามแบบ 
ที่ อบต.กำหนด 

388,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

ประชาชนในพ้ืนที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

14 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที ่ 13                 
บริเวณสำนักสงฆ์ป่าสัก
ทอง 

เพ่ือให้มีน้ำเพ่ือการ 
เกษตรอย่างพอเพียง
และท่ัวถึง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล   
หมู่ที่ 13 บริเวณสำนัก
สงฆ์ป่าสักทอง ปริมาณ
งานเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ลึก 100 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล 
แบบกรุรอบบ่อ 

238,500 จำนวนพื้นที่
การเกษตรที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

มีน้ำเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
15 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก                 
บ้านปางริมกรณ ์  
หมู่ที ่ 10 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านปางริม
กรณ์ หมู่ที่ 10 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 
293 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 879 ตารางเมตร 
ชนิดไม่มีไหล่ทางตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

492,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ทำให้ประชาชนเดิน 
ทางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
หมู่บ้าน บ้านปางป่าอ้อ  
หมู่ที ่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่สำหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

557,000 
 

อาคารอเนก 
ประสงค์ จำนวน  
1 หลัง 

ประชาชนมีสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

รวม 4,120,590    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา     
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการควบคุมและ

ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อต่างๆในพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ 5,420 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

ควบคุม ป้องกันและลด
การระบาดของโรคใน
พ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัข 

1. เพ่ือให้อาสาสมัคร
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้าในท้องถิ่นได้รับ
ความรู้ด้านการฉีด
วัคซีน 
2. เพื่อให้อาสาสมัคร
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้ามีความระมัดระวัง
ในการฉีดวัคซีน 
3. เพื่อได้นำความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับการ
ฉีดวัคซีน 

1. กลุ่มอาสาสมัครฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ตำบลแม่กรณ์ 
2. ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลแม่กรณ์ 

4,575 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

1. กลุ่มเป้าหมายใน
ท้องถิ่นสามารถฉีด
วัคซีนได้อย่างถูกต้อง 
2. กลุ่มเป้าหมายใน
ท้องถิ่นรู้และ
ระมัดระวังในการฉีด
วัคซีน 

สำนักงาน
ปลัด 

3 โครงการพ่นหมอกควัน
ในพ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ 

เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรค
ที่มียุงเป็นพาหนะ 

พ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ 101,657.20 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

ป้องกันโรคไข้เลือดออก
และโรคที่มียุงเป็น
พาหนะในพ้ืนที่ตำบล
แม่กรณ์ 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 โครงการรณรงค์

ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด 
ออกในพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ 3,825 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกพ้ืนที่ตำบล     
แม่กรณ์ 

สำนักงาน
ปลัด 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน 
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยรานารี 

1. เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า
ลดอัตราเสี่ยงของการ
เจ็บป่วยและตายของ
ประชาชน จากสุนัข
และแมวจรจัดในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามปฏิธาน
ศาตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒ 
นวรขัตติยรานารี 

59,220 1. ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
การเกิดโรคพิษสุนัข
บ้าในคนที่ถกูสุนัขกัด
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
แม่กรณ์    
2. สุนัขและแมวจร
จัดในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตำบล 
แม่กรณ์ได้รบัการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ายาคุมกำเนิด 
และควบคุม
ประชากรโดยวิธกีาร
ทำหมัน   
3. ประชาชนมีความ
ตระหนักมากขึ้นใน
การนำสัตว์มาเลี้ยง 

1. สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคพิษสุนัข
บ้า ลดอัตรา 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 โครงการสำรวจข้อมูล

จำนวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

เพ่ือสำรวจจำนวน
สุนัข และแมวที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

โครงการสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามโครง 
การสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปฏิธานศาต
ราจารย์ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติย
รานารี 
 

5,904 จำนวนสุนัขและ
แมวในพืน้ที่ตำบล
แม่กรณ์ 

การดำเนินการสำรวจ
จำนวนสุนัขและแมว  
ที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
7 โครงการผ่าตัด-ทำหมัน

เพ่ือลดจำนวนสุนัขและ
แมวที่เป็นสัตว์พาหนะ
ของโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมวไม่มี
เจ้าของในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย 

1. เพื่อลดจำนวน
สัตว์พาหนะนำโรค
พิษสุนัขบ้านในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายโดย
การผ่าตัดทำหมัน      
2. เพื่อสร้างความ
มั่นใจต่อนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยว
ตามสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญของจังหวัด
เชียงราย มีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
3. ประชาชนชาว
เชียงรายปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

โครงการผ่าตัด-ทำหมัน
เพ่ือลดจำนวนสุนัขและ
แมวที่เป็นสัตว์พาหนะ
ของโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมวไม่มี
เจ้าของในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย 

3,000 ประชาชนปลอด 
ภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

1. จังหวัดเชียงรายจะ
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวสูง
และเป็นเมืองน่าอยู่    
2. ลดจำนวนสัตว์
พาหนะนำโรคพิษสุนัข
บ้าในพ้ืนที่ อปท.ใน
ภาพรวมของจังหวัด
เชียงราย 
3.ประชาชนชาว
เชียงรายปลอด ภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
8 01 อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ 
ตามโครงการตามแนว
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
-โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และมีทักษะใน
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านามด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณธิานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 
 

6,200 จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

1. ประชาชนมีความรู้
และทักษะในคัดมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 
2. ประชาชนได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นม 

สำนักงาน
ปลัด 

- โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยรานาวี 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพตนเองอย่าง
ถูกต้อง 
2. เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัติยรา
นาวี 

7,600 จำนวนผู้เข้า
ผู้เข้าร่วมอบรม 

1. ประชาชนมีความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพ
ตนเองอย่างถูกต้อง 
2. ประชานตระหนักถึง
การดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - โครงการช่วยลดการ

ติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่
ลูกสภากาชาดไทยฯ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

1. เพื่อการป้องกันการ
ติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะในการ
ป้องกันตนเองและมี
พฤติกรรมที่ปลอดภัย
จากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ 

โครงการช่วยลดการติด
เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทยฯ พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลีกรมหมื่น
สุทธนารีนาถ 

6,200 จำนวนผู้เข้า
ผู้เข้าร่วมอบรม 

1. ประชาชนสามารถ
ป้องกันการติดเชื้อโรค 
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ได้ 
2. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและทักษะ
ในการป้องกันตนเอง
และมีพฤติกรรมที่
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และ
โรคเอดส์ 

สำนักงาน
ปลัด 

9 02 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านเวียงหวาย 
ตามโครงการตามแนว
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

 
1. เพื่อให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านมให้แก่
ผู้เข้าร่วมอบรม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
แม่บ้านมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้องและ
สม่ำเสมอ 

 
โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

 
6,230 

 
จำนวนผู้เข้าอบรม 

 
1. กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เรื่องการตรวจ
มะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้น
และสามารถนำไป
เผยแพร่ได้ 
2. กลุ่มเป้าหมาย
สามารถค้นหามะเร็งเต้า
นมตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก
โดยการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - โครงการอบรมหมอ

หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

1. เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพตนเอง 
2. เพื่อพัฒนาให้
ประชาชนและ อสม.
ให้มีความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพ 

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

7,540 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. กลุ่มเป้าหมาย
สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองและผู้อื่นได้ 
2. กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถนำไปเผยแพร่
ได้ 

สำนักงาน
ปลัด 

- โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณ์วร
ราชภักดีสิริกิจการริณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. เพื่อให้ความรู้เรื่อง
การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 
2. เพื่อรณรงค์ให้
บริโภคเกลือเสริม 
ไอโดดีน 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณ์วร
ราชภักดีสิริกิจการริณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

6,230 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. ประชาชนบ้านเวียง
หวาย ม.2 มีความรู้
เรื่องการควบคุม
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนมากขึ้น 
2. ประชาชนมีการ
บริโภคเกลือเสริมไอ
โดดีนเพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
10 03 อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 บ้านสวนดอก 
ตามโครงการตามแนว
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการควบคุม
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริ
กิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. เพ่ือให้ความรู้เรื่อง
การควบคุมป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ 
2. เพื่อให้ประชาชน
หันมาบริโภคอาหาร
สุกสะอาด และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

โครงการควบคุม
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาเจ้าฟ้า 
มหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  

9,900 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. ประชาชนมีความรู้
เรื่องการควบคุม ป้องกัน
โรคพยาธิมากขึ้น 
2. ประชาชนหันมา
บริโภคอาหารสุกสะอาด
และมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
3. ประชาชนได้รับการ
ตรวจหาพยาธิ 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - โครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวงควัฒน 
วรขัติยรานารี 

1. เพื่อให้ประชาชน
ได้ตรวจสุขภาพและมี
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสม 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพตนเองอย่าง
ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้ประชาชน
เกิดความสำคัญให้
ความสนใจและใส่ใจ
ในครอบครัว 

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรี 
สวงควัฒนวรขัติยรา
นารี 

5,050 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. ประชาชนมีความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพ
ตนเองอย่างถูกต้อง 
2. ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
ความสำคัญให้ความ
สนใจและใส่ใจสุขภาพ
ของตนเองและคนใน
ครอบครัว 

สำนักงาน
ปลัด 

- โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

1. เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีความรู้
ด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
2. เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านสามารถ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้นได้ 

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

5,050 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้ด้าน
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
2. ประชาชนในหมู่บ้าน
สามารถรักษาพยาบาล
เบื้องต้นได้ 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
11 04 อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาด 
ตามโครงการตามแนว
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

1. เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกัน
โรค การสร้างเสริม
สุขภาพรักษา 
พยาบาล 
2. เพ่ือให้ประชาชนที่
ได้รับการฝึกอบรมได้
นำความรู้ไป
ช่วยเหลือประชาชน
ในท้องถิ่น 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ฯ 

7,100 จำนวนผู้เข้า
อบรม 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพและสามารถ
ช่วยเหลือคนในชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

- โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อกระตุ้นให้
ผู้หญิงไทยตรวจเต้า
นมด้วยเองและ
สนับสนุนส่งเสริม
อุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยในการ
วินิจฉัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

6,450 จำนวนผู้เข้า
อบรม 

สตรีในหมู่บ้านมีความรู้
ความสามารถตรวจ
มะเร็งด้วยตนเองและ
เสียชีวิตจากโรคนี้
น้อยลง 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 48 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2. ศึกษารูปแบบการ

ตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง (Breast Self 
Exam หรือ BSE) 
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือการค้นพบมะเร็ง
เต้านมตั้งแต่เริ่มแรก 

     

- โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. เพื่อส่งเสริมให้หญิง
มีครรภ์ หญิงให้นมบุตร
และเด็กทารก แรกเกิด
จนถึงอายุ 5 ปี ได้รับ
การบริการที่เหมาะสม 
และได้รับความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ 
2. เพื่อช่วยเหลือให้ 
แม่มีภาวะโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยที่ดี 
เด็กแรกเกิดรอด มีการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี 

6,450 จำนวนผู้เข้า
อบรม 

แม่และเด็กมีอนามัยที่
แข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 49 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
12 05 อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านเมืองรวง 
ตามโครงการตามแนว
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการควบคุม
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา
จักรีสริินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยิชาติ สยามบรม
ราชกุมาร ี

1.เพ่ือให้ความรู้เรื่อง
การควบคุมป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ 
2. เพื่อให้ประชาชน
หันมาบริโภคอาหาร
สุก สะอาดและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โครงการควบคุมหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี 

9,900 จำนวนผู้เข้า
อบรม 

1. ประชาชนมีความรู้
เรื่องการควบคุม 
ป้องกันโรคหนอนพยาธิ
มากขึ้น 
2. ประชาชนหันมา
บริโภคอาหารสุก 
สะอาด และมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
3. ประชาชนได้รับการ
ตรวจหาหนอนพยาธิ
บริโภคอาหารสุก
สะอาดและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

สำนักงาน
ปลัด 

- โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านมให้แก่ผู้
เข้าอบรม 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

5,480 จำนวนผู้เข้า
อบรม 

1. กลุ่มเป้าหมายมีความ 
รู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้า
นมเพิ่มมากขึ้นและ
สามารถนำไปเผยแพรไ่ด้ 
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ค้นหามะเรง็เต้านมต้ังแต่
ระยะเริ่มแรกโดยการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 



 หน้า 50 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 

1. เพื่อรณรงค์
ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและทำความ
สะอาดบ้านตามหลัก
สุขาภิบาล 
2. เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมสุขอนามัย
ในครัวเรือนที่ถูกต้อง 
3. เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
4. เพื่อสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักให้
ประชาชนมีความใส่
ใจต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรสีิริน
ธรมหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาต ิสยาม
บรมราชกุมาร ี

4,620 จำนวนผู้เข้า
อบรม 

1. ประชาชนมีส่วนรว่ม
ในการพัฒนาและทำ
ความสะอาดบ้านและ
ชุมชนตามหลักสุขา 
ภิบาล 
2. ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขอนามัยใน
ครัวเรือนที่ถูกต้อง 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 51 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
13 06 อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง 
ตามโครงการตามแนว
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ที่
เข้าอบรม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมี
พฤติกรรมการตรวจ
เต้านมตนเองที่
ถูกต้องสม่ำเสมอ 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

6,000 จำนวนผู้เข้า
อบรม 
 

1. กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้เรื่องการตรวจ
มะเร็งเต้านมเพ่ิมมาก
ขึ้นและสามารถนำไป
เผยแพร่ได้ 
2. กลุ่มเป้าหมาย
สามารถค้นหามะเร็งเต้า
นมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
โดยการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

 - โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

1. เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพตนเอง 
2. เพ่ือพัฒนาให้
ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพของตนเองได้ 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ฯ 

8,000 
 

จำนวนผู้เข้า
อบรม 
 

1. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
2. ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 52 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - โครงการควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณ์วร
ราชภักดีสิริกิจการริณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. เพื่อให้ความรู้เรื่อง
การควบคุม ป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 
2. เพื่อให้ประชาชน
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน ทุกหลังคา
เรือน 

โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณ์วรราชภักดีสิริกิจการ
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

6,000 จำนวนผู้เข้า
อบรม 
 

1. ประชาชนมีความรู้
เรื่องการควบคุม
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนมากขึ้น 
2. ประชาชนบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนทุก
หลังคาเรือน 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 53 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
14 07 อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 บ้านฝั่งหมิ่น ตาม
โครงการตามแนว
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณ์วร
ราชภักดีสิริกิจการริณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. เพื่อควบคุม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพ้ืนที่ 
2. เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงการใช้
เกลือเสริมไอโดดีน 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณ์วร
ราชภักดีสิริกิจการริณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

6,200 จำนวนผู้เขา้อบรม 
 

1. ประชาชนสามารถ
ควบคุมป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนในพ้ืนที่ได้ 
2. ประชาชนมีการ
ตระหนักถึงการใช้เกลือ
ไอโอดีนมากขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 54 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - โครงการอบรมหมอ

หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

1. เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีความรู้
ด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
2. เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
ได้ 

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

7,600 จำนวนผู้เข้าอบรม 
 

1. ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้ด้าน
การปฐมพยาบาล 
2. ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
ได้ 

สำนักงาน
ปลัด 

- โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. เพื่อให้คนในชุมชน
มีภาวะโภชนาการ
และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
2. เพื่อให้คนในชุมชน
มีความรู้ด้าน
โภชนาการแม่และ
เด็ก 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

6,200 จำนวนผู้เข้าอบรม 
 

1. คนในชุมชนมีภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
2. คนในชุมชนมี
ความรู้ด้านโภชนาการ
แม่และเด็กเพ่ิมมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 55 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
15 08 อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่      
ตามโครงการตามแนว
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณ์วร
ราชภักดีสิริกิจการริณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. เพ่ือให้ความรู้เรื่อง
การควบคุม ป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 
2. เพ่ือให้ประชาชน
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน ทุกหลังคา
เรือน 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณ์วร
ราชภักดีสิริกิจการริณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

6,230 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. ประชาชนมีความรู้
เรื่องการควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนมาก
ขึ้น 
2. ประชาชนบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนทุก
หลังคาเรือน 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 56 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - โครงการอบรมหมอ

หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

1. เพื่อประชาชน
ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพตนเอง 
2. เพื่อพัฒนาให้
ประชาชนในชุมชนและ 
อสม. ให้มีความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้ 

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

7,540 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. ประชาชนตระหนักถึง
การดูแลสุขภาพตนเอง 
2. ประชาชนในชุมชน
และ อสม. ดูแลสุชภาพ
ของตนเองได้  

สำนักงาน
ปลัด 

- โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ที่
เข้าร่วมอบรม 
2. เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนมีการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

6,230 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เรื่องมะเร็งเต้า
นมเพ่ิมมากขึ้น 
2. แม่บ้านสามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
อย่างถูกต้อง 

สำนักงาน
ปลัด 

16 09 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 บ้านปางกอก ตาม
โครงการตามแนวพระ 
ราชดำริดา้นสาธารณสุข 
- โครงการอบรมหมอ 
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

1. เพื่อให้ประชาชน
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกัน
โรคการสร้างเสริม
สุขภาพ รักษา 
พยาบาลเบื้องต้น 
และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

7,100 จำนวนผู้เข้าอบรม ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ในการดูแล
สุขภาพและสามารถ
ช่วยเหลือคนในชุมชนได้ 

สำนักปลัด 



 หน้า 57 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2. เพื่อให้ประชาชนที่

ได้รับการฝึกอบรมได้
นำความรู้ไป
ช่วยเหลือประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง 

     

- โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อกระตุ้นให้สตรี
อายุ 30 ปีขึ้นไป ทำ
การตรวจมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้ทักษะการ
ตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองให้แก่สตรี
ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป 
 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

6,450 จำนวนผู้เข้าอบรม สตรีในหมู่บ้านมีความรู้
ความสามารถตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองและเสียชีวิตจาก
โรคนี้น้อยลง 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 58 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. เพื่อส่งเสริมให้
หญิงมีครรภ์ หญิงให้
นมบุตร และเด็ก
ทารกแรกเกิดจนถึง
อายุ 5 ปี ได้รับการ
บริการที่เหมาะสม 
และได้รับความรู้ด้าน
อาหารและ
โภชนาการ 
2. เพื่อช่วยให้แม่มี
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยที่ดี 
เด็กแรกเกิดรอดมีการ
เจริญเติบโต และ
พัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

6,450 จำนวนผู้เข้าอบรม แม่และเด็กมีอนามัยที่
แข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 59 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
17 10 อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 บ้านปาง 
ริมกรณ์  ตามโครงการ
ตามแนวพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
- โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

1. เพื่อให้ประชาชน
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกัน
โรคการสร้างเสริม
สุขภาพ รักษา 
พยาบาลเบื้องต้น 
และฟ้ืนฟูสุขภาพ 
2. เพ่ือให้ประชาชน
ที่ได้รับการฝึกอบรม
ได้นำความรู้ไป
ช่วยเหลือประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง 

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

7,100 จำนวนผู้เข้าอบรม ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ในการดูแล
สุขภาพและสามารถ
ช่วยเหลือคนในชุมชนได ้

สำนักงาน
ปลัด 

- โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อกระตุ้นให้สตรี
อายุ 30 ปีขึ้นไป ทำ
การตรวจมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้ทักษะการ
ตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองให้แก่สตรี
ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

6,450 จำนวนผู้เข้าอบรม สตรีในหมู่บ้านมีความรู้
ความสามารถตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองและเสียชีวิตจาก
โรคนี้น้อยลง 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา เจ้าฟา้มหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

1. เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นมบุตร
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 5 ปี ได้รับ
การบริการที่เหมาะสม 
และได้รับความรูด้้าน
อาหารและโภชนาการ 
2. เพื่อช่วยให้แม่มีภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยที่ดี เด็กแรกเกิด
รอดมีการเจรญิเติบโต
และพัฒนาการไดเ้ต็ม
ศักยภาพ 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา เจ้าฟา้มหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,450 จำนวนผู้เข้าอบรม แม่และเด็กมีอนามัยที่
แข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด 

18 11 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บ้านปาง 
ป่าอ้อตามโครงการตาม
แนวพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

1. เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันโรคการสร้าง
เสรมิสุขภาพ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
และฟื้นฟูสุขภาพ 
2. เพื่อให้ประชาชนท่ี
ได้รับการฝึกอบรมได้นำ
ความรู้ไปช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง 

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ฯ 

7,100 จำนวนผู้เข้าอบรม ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ในการดูแล
สุขภาพและสามารถ
ช่วยเหลือคนในชุมชนได้ 

สำนักงาน
ปลัด 



 หน้า 61 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อกระตุ้นให้สตรี
อายุ 30 ปีขึ้นไป ทำ
การตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้ทักษะการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองให้แก่สตรีที่มี
อายุ 30 ปีขึ้นไป 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

6,450 จำนวนผู้เข้าอบรม สตรีในหมู่บ้านมีความรู้
ความสามารถตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองและเสียชีวิตจาก
โรคนี้น้อยลง 

สำนักงาน
ปลัด 

- โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. เพื่อส่งเสริมให้หญิง
มีครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 5 ปี ได้รับ
การบริการที่เหมาะสม 
และได้รับความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ 
2. เพื่อช่วยให้แม่มี
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยที่ดี เด็ก
แรกเกิดรอดมีการ
เจริญเติบโต และ
พัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

6,450 จำนวนผู้เข้าอบรม แม่และเด็กมีอนามัยที่
แข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด 



 หน้า 62 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
19 12 อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 บ้านหนอง
เขียว ตามโครงการตาม
แนวพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรี 
สวงควัฒนวรขัติยรานาร ี

1. เพื่อให้ประชาชนได้
ตรวจสุขภาพและมี
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพท่ีเหมาะสม 
2. เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักและเห็น
สำคัญให้ความสนใจและ
ใส่ใจในสุขภาพของ
ตนเองและคนใน
ครอบครัว 

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวงควัฒนวรขัติยรา
นารี 

6,170 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. ประชาชนมีความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพ
ตนเองอย่างถูกต้อง 
2. ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
ความสำคัญให้ความ
สนใจและใส่ใจสุขภาพ
ของตนเองและคนใน
ครอบครัว 

สำนักงาน
ปลัด 

- โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดนีของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาเจ้าฟา้มหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณ์วรราชภักดีสิริ
กิจการริณีพีรยพัฒน  
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่อให้ความรู้เรื่อง
การควบคมุ ป้องกนัโรค
ขาดสารไอโอดนี 
2. เพื่อรณรงค์ให้
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน 

โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดนีของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาเจ้า
ฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณว์รราชภักดีสิริ
กิจการริณีพีรยพฒัน รัฐ
สีมาคุณากรปยิชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี

6,230 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. ประชาชนบ้านหนอง
เขียว ม.12 มีความรู้
เรื่องควบคุมป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนมากขึ้น 
2. ประชาชนมีการ
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีนเพ่ิมขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 63 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - โครงการปรับปรุง

ภาวะโภชนาการเด็ก
อายุ 0 – 72 เดือน
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรมหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดีสิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณา
ปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี 

1. เพื่อค้นหาเด็กขาด
สารอาหารรายใหม่ 
เพ่ือติดตามและดูแล
เด็กขาดสารอาหารทั้ง
รายใหม่และรายราย
เก่าอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้ผู้ปกครอง
เด็กสามารถจัดหา
อาหารที่มีคุณค่าและ
เหมาะสมกับวัยให้แก่
เด็กท่ีขาดสารอาหาร
ได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้เด็กขาด
สารอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
4. เพ่ือวิเคราะห์หา
ปัญหาและสาเหตุการ
ขาดสารอาหารของเด็ก 

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการเด็กอายุ 0 
– 72 เดือนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรมหา
วชิราลงกรณวรราช
ภักดีสิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณา
ปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี 

7,600 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. เด็กขาดสารอาหาร
ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องและมีภาวะ
โภชนาการเพ่ิมขึ้น 
2. ผูป้กครองเด็กมี
ความรู้ในการจัดหา
อาหารที่มีประโยชน์และ
เหมาะสมแก่เด็ก 
3. เด็กขาดสารอาหารมี
สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย
บ่อย 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 64 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
20 13 อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13 บ้านป่าสัก
ทอง ตามโครงการตาม
แนวพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการสืบสารพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และมีทักษะใน
การตรวจมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง 
2. เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงการตรวจ
มะเร็งเต้านมและการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 

โครงการสืบสารพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

6,000 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. ประชาชนมีความรู้
และมีทักษะในการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการตรวจมะเร็งเต้า
นมและการดูแล
สุขภาพตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

- โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

1. เพื่อให้คนในชุมชน
มีภาวะโภชนาการ
และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
2. เพื่อให้คนในชุมชน
มีความรู้ด้าน
โภชนาการแม่และ
เด็ก 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา เจ้าฟา้มหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี
 

7,000 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. คนในชุมชนมีภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
2. คนในชุมชนมี
ความรู้ด้านโภชนาการ
แม่และเด็กเพ่ิมมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 



 หน้า 65 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา
จักรีสริินธร มหาวชิราลง
กรณ์วรราชภักดสีิริกจิการ
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยิชาติ สยามบรม
ราชกุมาร ี

1. เพื่อให้ความรูเ้รื่อง
การควบคุมป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน 
2. เพื่อให้ประชาชน
บริโภคเกลือเสรมิ
ไอโอดีนและอาหารเสริม
ไอโอดีนทุกหลังคาเรือน 

โครงการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา
จักรีสริินธร มหาวชิราลง
กรณ์วรราชภักดสีิริกจิการ
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปยิชาติ สยามบรม
ราชกุมาร ี

7,000 จำนวนผู้เข้าอบรม 1. ประชาชนมีความรู้
เรื่องการควบคุม
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนมากขึ้น 
2. ประชาชนบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนและ
อาหารเสริมไอโอดีนทุก
หลังคาเรือน 

สำนักงาน
ปลัด 

21 โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล
แม่กรณ์ 

เพ่ืออบรมและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล
แม่กรณ์ 

ส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล
แม่กรณ์ 

12,320 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

22 01 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อน 
ภารกิจของหมู่บ้าน 
พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการหมู่บา้น
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
บทบาท อำนาจหน้าที่
ตามระเบียบกฎหมาย
เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดของประชาชน 

บ้านแม่กรณ์  หมู่ที่  1
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

32,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 



 หน้า 66 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
23 02  อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านเวียงหวาย 

เพ่ือเป็นการขับ 
เคลื่อนภารกิจของ
หมู่บ้าน พัฒนา
ศักยภาพของคณะ 
กรรมการหมู่บ้านให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
บทบาท อำนาจ
หน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

32,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

24 03  อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 บ้านสวนดอก 

เพื่อเป็นการขับ เคลื่อน
ภารกิจของหมู่บ้าน 
พัฒนาศักยภาพ ของ
คณะกรรมการ 
หมู่บ้านให้มีความรู้ 
ความเข้าใจบทบาท 
อำนาจหนา้ที่ตาม
ระเบียบกฎหมาย
เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดของประชาชน 

บ้านสวนดอก หมู่ที่  3
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

32,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 67 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25 04  อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาด 

เพ่ือเป็นการขับ 
เคลื่อนภารกิจของ
หมู่บ้าน พัฒนา
ศักยภาพของคณะ 
กรรมการหมู่บ้านให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
บทบาท อำนาจ
หน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

บ้านแม่สาด  หมู่ที่  4
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

33,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

26 05  อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านเมืองรวง 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
ภารกิจของหมู่บ้าน 
พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจบทบาท อำนาจ
หน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดของ
ประชาชน 

บ้านเมืองรวง หมู่ที่  5
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

32,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
27 06  อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง 

เพ่ือเป็นการขับ 
เคลื่อนภารกิจของ
หมู่บ้าน พัฒนา
ศักยภาพของคณะ 
กรรมการหมู่บ้านให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
บทบาท อำนาจ
หน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

บ้านปางมุ้ง  หมู่ที่  6
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

32,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

28 07  อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
ภารกิจของหมู่บ้าน 
พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจบทบาท อำนาจ
หน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดของ
ประชาชน 

บ้านฝั่งหมิ่น  หมู่ที่  7
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

32,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 69 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
29 08  อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8  บ้านใหม่ 

เพ่ือเป็นการขับ 
เคลื่อนภารกิจของ
หมู่บ้าน พัฒนา
ศักยภาพของคณะ 
กรรมการหมู่บ้านให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
บทบาท อำนาจ
หน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

บ้านใหม่  หมู่ที่  8
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

31,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

30 09  อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านปางกอก 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อน  
ภารกิจของหมู่บ้าน 
พัฒนาศักยภาพของ 
คณะกรรมการหมู่ 
บ้านให้มีความรู้ ความ
เข้าใจบทบาท อำนาจ
หน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดของ
ประชาชน 

บ้านปางกอก  หมู่ที่  9
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

31,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 70 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
31 10  อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10             
บ้านปางริมกรณ์ 

เพ่ือเป็นการขับ 
เคลื่อนภารกิจของ
หมู่บ้าน พัฒนา
ศักยภาพของคณะ 
กรรมการหมู่บ้านให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
บทบาท อำนาจ
หน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

บ้านปางริมกรณ์   
หมู่ที่  10 คณะกรรม 
การหมู่บ้าน มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท อำนาจหน้าที่
ของตนเอง 

33,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

32 11  อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11  
บ้านปางป่าอ้อ 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
ภารกิจของหมู่บ้าน 
พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจบทบาท อำนาจ
หน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดของ
ประชาชน 

บ้านปางป่าอ้อ  
หมู่ที่  11  
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

31,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

  



 หน้า 71 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
33 12  อุดหนุนคณะ 

กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12   
บ้านหนองเขียว 

เพ่ือเป็นการขับ 
เคลื่อนภารกิจของ
หมู่บ้าน พัฒนา
ศักยภาพของคณะ 
กรรมการหมู่บ้านให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
บทบาท อำนาจ
หน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

บ้านหนองเขียว   
หมู่ที่  12 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

33,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

34 13  อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13  
บ้านป่าสักทอง 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
ภารกิจของหมู่บ้าน 
พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจบทบาท อำนาจ
หน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดของ
ประชาชน 

บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่  
13  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

32,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
35 โครงการแข่งขันกีฬา

ประชาชนตำบล 
แม่กรณ์ประจำปี 

เพ่ือต้านภัยยาเสพติด
และเสริมสร้างสุข
ภาวะอันดีแก่ผู้เล่น
กีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา 99,135 สามารถดำเนิน
โครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยาเสพติดและ
เสริมสร้างสุขภาวะอันดี
แก่ผู้เล่นกีฬา 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

36 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้มีสิทธิ์ รับ เบี้ ยยั งชีพ
ผู้สูงอายุ 

9,452,400 ร้อยละร้อยของ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ือใช้
จ่ายในชีวิตประจำวัน 

สำนักงาน
ปลัด 

37 เบีย้ยังชีพคนพิการ เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

ผู้มีสิทธิ์ รับ เบี้ ยยั งชีพ
ความพิการ 

2,133,600 ร้อยละร้อยของผู้
พิการที่มีสิทธิ์รับ
เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

ผู้พิการมีรายได้เพ่ือใช้
จ่ายในชีวิตประจำวัน 

สำนักงาน
ปลัด 

38 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
จำนวน 

148,000 ร้อยละร้อยของ
ผู้ป่วยเอดส์ ที่
ลงทะเบียนเพ่ือ
ขอรับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้เพ่ือ
ใช้จ่ายในชีวิต 
ประจำวัน 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 12,705,056.20 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือให้บริการด้าน
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2563 

บูรณาการการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยลดอุบัติเหตุทางถนน
และให้บริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2563 

1,050.00 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก

ประการ 

ประชาชนได้รับบริการ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
และความเข้มแข็งให้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้มีบุคลากรท่ีสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ได้อย่างม ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อส่งเสริมความ 
รู้ด้าน การจัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น ระบบ
บัญชาการ เหตุการณ์
(Incident Command 
Sustem :1 
: ICS) 

จิตอาสาภัยพิบัติของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล แม่กรณ์ จำนวน 
๕๐ คน 
 

50,000.00 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก

ประการ 

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นท่ีเกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นระบบและมี
มาตรฐานเดียวกัน 
2. ผู้เช้ารับการฝึกอบรม
สามารถให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกอง
อำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกับแห่ง
พื้นท่ี เมืองเกิดสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากสาธารณภัย 

สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

รวม 51,050    
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 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหล่งน้ำและการท่องเที่ยว 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการจ้างเหมา

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สถานที่ท่องเที่ยว 
สถานที่ราชการภายใน
ตำบลแม่กรณ์ 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
และจัดซื้อวัสดุจัดทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
ของหมู่บ้านท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 
11 ตำบลแม่กรณ์ 
อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

28,546 ความพึงพอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ผู้เข้า
มาท่องเที่ยวและใช้
บริการภายในพ้ืนที่
หมู่บ้านท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ใช้เป็นวัสดุจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ เกิด
จุดเด่นในการท่องเที่ยว
และเป็นป้ายประชา 
สัมพันธ์แหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ของหมู่บ้านท่องเที่ยว
ชุมชน 

สำนักปลัด 
(งานท่องเที่ยว) 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยว  
หนองช้างคต บ้านใหม ่ 
หมู่ที ่ 8 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ตัดหญ้า พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหนอง
ช้างคต บ้านใหม่  
หมู่ที่ 8 และทำให้
เกิดจิตสำนึกในการ
รักษาความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ลดปริมาณขยะใน
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวหนอง
ช้างคต บ้านใหม่  
หมู่ที่ 8 ตำบลแม่กรณ์ 
อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 

25,050 ปริมาณนักท่อง 
เที่ยวเศรษฐกิจ
ภายในตำบลที่ 
มากขึ้นและความ
สะอาดเรียบร้อย
ภายในพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวมีความ
สวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
กระตุ้นเกิดจิตสำนึก
ให้แก่บุคคลทั่วไปในการ
รักษาความสะอาดใน
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 
เพ่ิมปริมาณนักท่อง 
เที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในตำบล 

สำนักปลัด 
(งานท่องเที่ยว) 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการหมู่บ้าน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
แสงแดดและความ
ร้อนและฝนสาดเพ่ิม
ความร่มรื่นบริเวณ
พ้ืนที่ในจุดสาธิตฯ 
และความสะอาด 
ความปลอดภัย และ
เพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอย 
รองรับนักท่องเที่ยวที่
มีปริมาณมากขึ้น เกิด
ความประทับใจและ
เสรอมสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน หมู่บ้าน  
และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของตำบล 

บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5  
ตำบลแม่กรณ์ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

32,728 ชุมชนหมู่บ้าน เป็น
แหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

แก้ไขปัญหาแสงแดด
และความร้อน และฝน
สาด เกิดความสะอาด
และปลอดภัย พ้ืนที่ใช้
สอยมากขึ้น รองรับ
ปริมาณนักท่องเที่ยว
ได้มากข้ึน นักท่องเที่ยว
ประทับใจเกิดสร้าง
รายได้แก่ชุมชนหมู่บ้าน 
กระตุ้นเศรษฐกิจของ
ตำบลดียิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 
(งานท่องเที่ยว) 

รวม 86,324    
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการจัดการสิ่ง 

แวดล้อมและการ 
คัดแยกขยะ 

เพ่ือรณรงค์และสร้าง
จิตสำนึกเรื่องการคัด
แยกขยะ และลด
ปริมาณขยะในครัว 
เรือนให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ 

รณรงค์ อบรมส่งเสริม
และสร้างจิตสำนึกเรื่อง
การคัดแยกขยะให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลแม่กรณ์ 

54,810 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีจิตสำนึก
เรื่องสิ่งแวดล้อมและ
การคัดแยกขยะ  
ปริมาณขยะลดลง 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการติดตาม
ประเมินผลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคัด
แยกขยะในครัวเรือน
และการบริหารจัดการ
ขยะในพ้ืนที่ตำบล 
แม่กรณ์ 

เพ่ือติดตาม
ประเมินผลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคัด
แยกขยะภายใน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ 224,652 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

การคัดแยกขยะภายใน
ตำบลแม่กรณ์ได้รับการ
ประเมินและติดตาม
และทำให้มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

3 โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 
ถนนสวย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือดำเนินการสร้าง
หนึ่งท้องถิ่น หนึ่ง
ถนนสวย ใส่ใจสิ่ง 
แวดล้อม ตาม
นโยบายฯ 

พ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ 12,500 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ทุก
ประการ 

มีถนนสวย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 โครงการปลูกป่าเพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติ 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

พ้ืนที่ปลูกป่าทดแทน 
ในตำบล 

3,669 ดำเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 

ช่วยชะลอวิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติของโลก 

สำนักงาน
ปลัด 

5 โครงการรณรงค์ลด 
การเผา ลดหมอกควัน 

เพ่ือลดการเผาป่า  
เผาขยะ เศษใบไม้ 
เศษวัชพืช 

รณรงค์ลดการเผา  
ลดหมอกควันในพื้นที่
ตำบลแม่กรณ์ 
 

4,500 หมอกควันลดลง  
อากาศดีข้ึน 

ปัญหามลพิษ  
หมอกควันลดลง 

 

รวม 300,131    
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการสำรวจความ

พึงพอใจของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ตำบล 
แม่กรณ์ 

เพ่ือประเมินผลความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์ 

ประชาชนผู้รับบริการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กรณ์ 
จำนวน 100 คน 

11,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ 
วางไว้ทุกประการ 

นำผลการศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการในพื้นที่
ตำบลแม่กรณ์ ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการโดยตรง ตาม
ความต้องการอย่าง
แท้จริงต่อไป 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการดำเนินการ
และสนับสนุนการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรม
ของส่วนราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การดำเนินการจัด
กิจกรรมของอำเภอ
เมืองเชียงรายงานรัฐ
พิธีหรือรับเสด็จ งาน
ด้านศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็น
ประจำฯลฯ 

งานรัฐพิธีหรือรับเสด็จ 
งานด้านศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็น
ประจำฯลฯ 

50,000 การดำเนินการ
เกี่ยวกับงานต่าง ๆ 
ที่อำเภอจัดขึ้น 
ประสบผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้ 

กิจกรรมต่าง ๆประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุ 
ประสงค์ท่ีวางไว้ 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ  อำเภอเมือง
เชียงราย 

1. เพ่ือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย 
เหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

อุดหนุนอำเภอเมือง
ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ อำเภอเมือง
เชียงราย 

40,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

1. อปท.ในพื้นที่มีการ
ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่า 
ใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชาชน 

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการจัดเก็บภาษี
ประจำปี 

เพื่อนำระบบคอมพิว 
เตอร์และโปรแกรมการ
จัดเก็บภาษีมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด 
เก็บรายได้ และอำนวย
ความสะดวกรวดเร็วแก่
ผู้ชำระภาษี รวมถึง
สามารถนำข้อมูลที่
ได้มาบูรณาการใช้กับ
งานพฒันาชุมชนได้ 

พ้ืนที่อบต.แม่กรณ์ 19,192 จัดเก็บภาษีได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และสามารถ
นำมาใช้สำหรับให้บริการ
แก่ผู้ชำระภาษีได้อย่างรวด 
เร็วและมีประสิทธิภาพ 
งานพัฒนาชุมชนสามารถ
นำข้อมูลไปบรูณาการใช้
สำหรับงานพัฒนาชุมชนได้
ด้วย 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 120,192    
รวมทั้งสิ้น 17,383,343.20    
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 18 90 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 100 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 60 100 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 

 3.8 แผนงาน       5 5 100 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 

รวมคะแนน 100 98 98 
 
  1)  พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์  ได้คะแนนสูงสุด  60  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  60  ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 

 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  ประเด็นยุทธศาสตร์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และสอดคล้องกับสภาพสังคม  
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  และ  Thailand 4.0  
  2)  พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้คะแนน
ต่ำสุด  18  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  90  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนใหญ่มี
ความครบถ้วนครอบคลุมและสมบูรณ์  แต่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลจาก  จปฐ.  
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 1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์   

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของ
ไม้ /ป่ า ไม้  ฯ ลฯ  ด้ าน ก าร เมื อ ง/ก าร
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง  
การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

(20) 
3 

(18) 
3 

(90) 
100 

 
ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

2. ข้อมูล เกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น  เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์  ฯลฯ
   

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

6 . ข้อมู ล เกี่ ยวกับศาสนา ประเพณี  
วัฒ น ธรรม  เช่ น  ก ารนั บ ถื อ ศ าสน า 
ประเพณีและงานประจำปี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 7.  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น  น้ำ  ป่าไม้  ภูเขา  คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

8. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 0 0 ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

9.  การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิ ธี ก าร  และการดำเนิ น การป ระชุ ม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3 3 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เช่น ข้อมูลด้านกายภาพ  
เช่น  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่ง
น้ำ  ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง   ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์  ระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  
ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แม่กรณ์  แต่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล  เพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล  จปฐ. 
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   1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งยุ ท ธ ศ าส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(20) 
5 

(20) 
5 

(100) 
100 

 
ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

 2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 3 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

 3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึ กษ า  ส าธารณ สุ ข  ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

3 3 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

 4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3 3 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

 5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวน 
การหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 3 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

 6. ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพื่ อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้ แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง ) W-Weakness 
(จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 3 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการ
วิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ Thailand4.0 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  ผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนคิ 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลตอ่การดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)   
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1.4  ยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3.  ยุทธศาสตร์
3.1  ยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กรณ์ 

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 

(60) 
10 

(60) 
10 

(100) 
100 

 
ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 10 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และ Thailand  
4.0 

10 10 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรปูแบบ
ประเมิน 

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ท่ี ต้องทำตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ี
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5 5 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่ จริง ที่ จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 5 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่
ก า รจั ด ท ำ โค รงก า รพั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผน พัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4 .0  แ ผ น พั ฒ น า ภ า ค /
แผนพัฒ นากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒ นา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบล 
แม่กรณ์ 

5 5 100 ข้อมูลครบถ้วน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  สอดคล้องกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้อง และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  Thailand 4.0    
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ยุทธศาสตร์จังหวัด  วิสัยทัศน์  มีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่  ซ่ึงจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
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แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ  มีเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง 
ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์   มีแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  กำหนด
จุดมุ่งหมาย  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์  ที่มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการ  จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   ผลผลิต/โครงการ 
เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด  กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน  ลักษณะเดียวกัน  เพ่ือนำไปสู่
การจัดทำโครงการ  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58 96.67 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4 80 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 94 94 

 
  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา และแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้
คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  2) พบว่าประเด็นการประเมินผล  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพและในเชิง
ปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด  8  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  80  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  2.2  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

1. การสรุปสถาน 
การณ์การพัฒนา 

 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ใช้ การ
วิ เค ราะ ห์  SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ ด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 ผลการปฏิบัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

 

1. การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ 
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ได้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2. วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิ ง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 8 80 ผลการปฏิบัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของแผน 
พัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรมงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ  
ครุภัณฑ์  การดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพ
หรือ ลั ก ษ ณ ะถู ก ต้ อ ง  ค ง  ท น  ถ าวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
ซึ่ ง เป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ 

10 8 100 ผลการปฏิบัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนการปฏิบั ติ ราชการ ตามที่ ได้ รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

 

1. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ใน
มิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2. วิเคราะห์แผนงาน  งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ  

10 10 100 
 

ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

5. โครงการพัฒนา 
5.1  ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กรณ์  และดำเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 100 ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

5.2 กำหนดวัตถ ุ
ประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอด 
คล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอด 
คล้องกับหลักการและเหตุผล วธิีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 5 100 ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
5.3  เป้าหมาย(ผล 
ผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คือกลุ่ ม เป้ าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100 ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง 
(2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3)การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4)การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5)การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100 ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

5.5  เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครง 
การ) มีความสอด 
คล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี  (4) ยึ ด เป้ าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลั กการ
นำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ 
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

5 5 100 ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความ เป็ น เมื อ ง  (5) การส ร้ า งค วาม
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

    

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ  
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโน โลยี  ความคิดสร้างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาค
การผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยี 
ชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100 ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

5.7 โครงการสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง
กับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัด
ที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ 
โครง การพัฒนาท้องถิ่นต้องเปน็ โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบนั 

5 5 100 ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 
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5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเอง
หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่ อ ให้ เกิ ดความยั่ งยืน  ซึ่ งมี
ลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย 
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพี ยงท้องถิ่ น  (ด้ าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 5 100 ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

5.9 งบประมาณ  
มีความสอดคล้องกับ 
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องคำนึง 
ถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมี ประสทิธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสทิธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส
(Transparency) 

5 4 80 ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้อง
ให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

5 4 80 ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key  
Performance Indicator: KPI) ที่สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิท ธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึง
พอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100 ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 
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5.12 ผลที่คาดว่า 
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค ์
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพฒันา ซึ่งสอด 
คล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวตัถุ 
ประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดบัของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิง่ที่ต้องการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด และ
สามารถปฏบิัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเปน็จริง (5) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได ้

5 5 100 ผลการปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

รวม 100 94 94  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการ 
  การวิเคราะห์โครงการพัฒนา  ชื่อโครงการมีความชัดเจน  เป็นโครงการที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์  
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และสามารถดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์   ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้อย่างแท้จริง  มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  มีการกำหนดวิธีการดำเนินงาน  พ้ืนที่ดำเนินงาน  กลุ่มเป้าหมาย  
ระยะเวลาดำเนินงาน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้  โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา  ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  5 ปี  ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว  โครงการพัฒนามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  มีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  โครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ  งบประมาณมีการคำนึงถึงหลักจัดทำโครงการได้แก่  ความ
ประหยัด  ความมีประสิทธิภาพ   ความมีประสิทธิผล  ความยุติธรรม  และความโปร่งใส  การประมาณการ
ราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ  ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น  มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์   มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผล
งาน ที่สามารถวัดไดซ้ึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 



ล ำดับ ชำย หญิง

รวมท้ังส้ิน 56 44

คิดเป็นร้อยละ 56 44
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ส่วนท่ี  3  ผลกำรด ำเนินงำน

1.  เพศ

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป



2.  อายุ

ต ่ากว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี

รวมท้ังส้ิน 6 11 23 23 29 8 100

คิดเป็นร้อยละ 6 11 23 23 29 8 100

หน้า 95

ส่วนที   3  ผลการด่าเนินงาน

ส่วนที   1  ข้อมูลทั วไป

รวม

อายุ

ล่าดับที 



3.  ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อ่ืน ๆ

รวมท้ังหมด 29 41 10 20 0 0

คิดเป็นร้อยละ 29 41 10 20 0 0
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ส่วนท่ี  3  ผลการด าเนินงาน

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป

ล าดับ
การศึกษา



4.  อาชีพ

รับราชการ เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ

  ค้าขาย  
ธุรกิจส่วนตัว

รับจ้าง นักเรียน 
นักศึกษา

เกษตรกร อ่ืน ๆ

รวมท้ังหมด 3 9 19 26 9 33 1

คิดเป็นร้อยละ 3 9 19 26 9 33 1
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ส่วนท่ี  3  ผลการด าเนินงาน

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป

อาชีพ

ล าดับ



ล ำดับ ควำมพึงพอใจ พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ รวม

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 31 68 1 100.00

2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 26 72 2 100.00

3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 30 67 3 100.00

4 การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 33 64 3 100.00

5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 26 70 4 100.00

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 30 68 2 100.00

7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 33 64 3 100.00

8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 30 65 5 100.00

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 33 63 4 100.00

รวมท้ังส้ิน 272 601 27 900.00

คิดเป็นร้อยละ ในภำพรวม 30.22 66.78 3.00 100.00

หน้า 98

ส่วนท่ี  3  ผลกำรด ำเนินงำน

5.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวม

ส่วนท่ี  2  



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      - ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง
ล าดับ ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.88
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.78
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.74
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.71
5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.62
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.79
7

ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน

7.78
8 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.91

คะแนนรวม 62.21
ภาพรวม 7.78

หน้า 99

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์



5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข 

                   และการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬาและการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา

ล าดับ ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.14
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.03
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.92
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.96
5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.77
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.94
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถ่ิน
7.86

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.89
คะแนนรวม 63.51
ภาพรวม 7.94

หน้า 100

      - ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง



5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และความสงบเรียบร้อย

ล าดับ ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.86
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.81
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.72
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.72
5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.53
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.79
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถ่ิน
7.75

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.82
คะแนนรวม 62.00
ภาพรวม 7.75

หน้า 101

      - ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง



5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

                  แหล่งน้ าและการท่องเท่ียวแหล่งน้ าและการท่องเท่ียว

ล าดับ ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.90
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.90
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.77
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.71
5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.62
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.89
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถ่ิน
7.84

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.76
คะแนนรวม 62.39
ภาพรวม 7.80

หน้า 102

      - ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม



5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ล าดับ ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.14
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.13
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.05
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.92
5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.76
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.88
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถ่ิน
7.95

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.01
คะแนนรวม 63.84
ภาพรวม 7.98

หน้า 103

      - ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง



5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ล าดับ ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.19
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.07
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.02
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.94
5 มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.74
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.94
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถ่ิน
8.01

8 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00
คะแนนรวม 63.91
ภาพรวม 7.99

หน้า 104

      - ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง



1 โครงการขยายท่อประปา ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ระบบกรองน ้า) บ้านสวนดอก หมู่ 3
      - ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องความส้าเร็จของโครงการ
ล้าดับ ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม

(5) (4) (3) (2) (1)
1 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้้าส้าหรับอุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน 6 9 28 2 0 45
2 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้้าส้าหรับอุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน 5 17 19 4 0 45
3 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้้าส้าหรับบริโภคอย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน 7 13 21 2 2 45
4 แก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่ืองน้้าของประชาชนในพ้ืน 9 16 20 0 0 45
5 ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ 11 17 16 1 0 45
6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 5 19 19 2 0 45

คะแนนรวม 43 91 123 11 2 270
คิดเป็นร้อยละ ในภาพรวม 7.17 15.17 20.50 1.83 0.33 45

หน้า 105

ส่วนท่ี  3  ผลการด้าเนิน
5. ผลการด้าเนินงานแต่ละโครงการ(สุ่มตรวจ)



2

ล้าดับ ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม
(5) (4) (3) (2) (1)

1 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้้าส้าหรับอุปโภคอย่างเพียงพอ 3 37 10 0 0 50
2 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้้าส้าหรับบริโภคอย่างเพียงพอ 2 34 14 0 0 50
3 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้้าส้าหรับอุปโภคอย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน 2 33 14 1 0 50
4 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้้าส้าหรับบริโภคอย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน 2 34 14 0 0 50
5 แก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่ืองน้้าของประชาชนในพ้ืนท่ี 28 18 4 0 0 50
6 ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ 9 36 5 0 0 50
7 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 8 37 5 0 0 50

คะแนนรวม 54 229 66 1 0 350
คิดเป็นร้อยละ ในภาพรวม 7.71 32.71 9.43 0.14 0.00 50

หน้า 106

      - ความส้าเร็จของโครงการ
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณส้านักสงฆ์ป่าสักทอง บ้านป่าสักทอง หมู่ 13



3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านปางป่าอ้อ หมู่ 11

ล้าดับ ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม
(5) (4) (3) (2) (1)

1 ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 21 6 0 0 0 27
2 ประชาชนในพ้ืนท่ี มีการใช้พ้ืนท่ีอาคารอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ
19 8 0 0 0

27

3 อาคารมีขนาดเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ภายในหมู่บ้าน

15 8 4 0 0
27

4 สถานท่ีก่อสร้างมีสภาพเอ้ืออ้านวยต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน
ภายในหมู่บ้าน

17 8 2 0 0
27

5 สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง 17 9 1 0 0 27
6 ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ 15 11 1 0 0 27
7 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 18 9 0 0 0 27

คะแนนรวม 122 59 8 0 0 189
คิดเป็นร้อยละ ในภาพรวม 17.43 8.43 1.14 0.00 0.00 27

หน้า 107

      - ความส้าเร็จของโครงการ

5. ผลการด้าเนินงานแต่ละโครงการ(สุ่มตรวจ)



4 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีต้าบลแม่กรณ์

ล้าดับ ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม
(5) (4) (3) (2) (1)

1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และเกิดทักษะในการปักผ้าด้วยมือ 27 49 21 2 1 100.00

2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน้าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการประกอบ
อาชีพเพ่ือเป็นรายได้เสริม

28 44 25 2 1
100.00

3 เกิดความสามัคคีของสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชน 29 52 18 1 0 100.00

4 เกิดผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านและต้าบล 27 47 23 2 1 100.00

5 ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ 27 50 19 3 1 100.00

6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 32 47 19 1 1 100.00

คะแนนรวม 170 289 125 11 5 600.00
คิดเป็นร้อยละ ในภาพรวม 28.33 48.17 20.83 1.83 0.83 100

      - ความส้าเร็จของโครงการ

5. ผลการด้าเนินงานแต่ละโครงการ(สุ่มตรวจ)
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ล้าดับ ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม
(5) (4) (3) (2) (1)

1 ประชาชนในหมู่บ้านมีการบริหารจัดการ การพัฒนาหมู่บ้าน และหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

10 12 5 0 0
27

2 ประชาชนได้มีส่วนร่วมการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน 10 13 3 1 0 27

3 กลุ่มผู้น้าต่าง ๆ ในหมู่บ้าน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการหมู่บ้าน

9 8 10 0 0
27

4 ประชาชนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ท่ีดี ท้ังทางด้านกายภาพ และ
ทางด้านจิตใจ

4 14 9 0 0
27

5 ประชาชนในหมู่บ้านมีจิตส้านึกในการคัดแยกขยะ และมีส่วนร่วมใน
การก้าจัดขยะภายในหมู่บ้านอย่างถูกวิธี

9 11 7 0 0
27

6 ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ 6 9 10 1 1 27

7 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 11 8 8 0 0 27

คะแนนรวม 59 75 52 2 1 189
คิดเป็นร้อยละ ในภาพรวม 8.43 10.71 7.43 0.29 0.14 27

      - ความส้าเร็จของโครงการ

5. ผลการด้าเนินงานแต่ละโครงการ(สุ่มตรวจ)
   5  โครงการขอรับการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาหมู่บ้านย่ังยืนต้าบลแม่กรณ์ บ้านปางป่าอ้อ หมู่ 11
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6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ล้าดับ ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม
(5) (4) (3) (2) (1)

1 ผู้ใช้รถใช้ถนนมีสะดวกในการสัญจรไป – มา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 21 53 22 3 1 100.00

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุในท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 19 34 42 5 0 100.00
3 ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 21 60 19 0 0
100.00

4 ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ 17 48 27 5 3 100.00

5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 20 50 30 0 0 100.00

คะแนนรวม 98 245 140 13 4 500.00
คิดเป็นร้อยละ ในภาพรวม 19.60 49.00 28.00 2.60 0.80 100

      - ความส้าเร็จของโครงการ
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7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ล้าดับ ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม
(5) (4) (3) (2) (1)

1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมีมาตรฐาน
เดียวกัน

7 37 6 0 0
50

2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้การสนับสนุนการปฎิบัติงานของกองอ้านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งพ้ืนท่ี เม่ือเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัย

10 33 7 0 0
50

3 องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่กรณ์ มีจิตอาสาภัยพิบัติในการท้าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเกิดเหตุท่ีเป็นรูปแบบและมีมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมส่ังการ การบริหารจัดการสาธารณภัย
ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ท่ีเป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการ
ร่วมกับชุดปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนได้อย่างมีเอกภาพ

16 27 7 0 0

50

4 การด้าเนินการในการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัย 8 37 5 0 0 50

5 ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ 10 28 10 2 0 50
6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 12 27 11 0 0 50

      - ความส้าเร็จของโครงการ



คะแนนรวม 63 189 46 2 0 300
คิดเป็นร้อยละ ในภาพรวม 10.50 31.50 7.67 0.33 0.00 50

หน้า 111
8

ล้าดับ ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม
(5) (4) (3) (2) (1)

1 มีพ้ืนท่ีส้าหรับจุดสาธิตจ้าหน่ายและแสดงสินค้าชุมชนของต้าบลแม่กรณ์
 และบ้านเมืองรวง

14 29 7 0 0
50

2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP มีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม 

สะอาด และปลอดภัย
10 36 4 0 0

50

3 มีพ้ืนท่ี ส้าหรับรองรับปริมาณนักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไป 13 31 6 0 0 50
4 มีภูมิทัศน์ท่ีร่มร่ืน ให้เกิดความประทับใจและดึงดูดใจแก่นักท่องเท่ียว

และประชาชนท่ัวไป
13 32 5 0 0

50

5 กระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้านและต้าบลแม่กรณ์ 15 28 7 0 0 50
6 ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ 18 28 4 0 0 50
7 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 19 27 4 0 0 50

คะแนนรวม 102 211 37 0 0 350

      - ความส้าเร็จของโครงการ

โครงการหมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านเมืองรวง หมู่ 5 (โครงการจัดซื อวัสดุก่อสร้างเพ่ือต่อเติมหลังคาจุดสาธิตจ้าหน่ายและแสดงสินค้าชุมชนของต้าบลแม่กรณ์
และบ้านเมืองรวง)



คิดเป็นร้อยละ ในภาพรวม 14.57 30.14 5.29 0.00 0.00 50
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9

ล้าดับ ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม
(5) (4) (3) (2) (1)

1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะภายในหมู่และต้าบลเพ่ิมมากข้ึน 43 48 9 0 0 100.00

2 ประชาชนมีพฤติกรรมคัดแยกขยะก่อนท้ิง และลดการใช้ขยะพลาสติก  
ขยะโฟม และการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน

37 54 9 0 0 100.00

3 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะชุมชน ท้าให้บ้านเรือนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็น
ท่ีสะสมของขยะ ท้าให้มีภาพแวดล้อมท่ีสะอาด น่าอยู่ รักษาส่ิงแวดล้อม
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

50 39 11 0 0 100.00

4 เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพ่ือขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม พร้อมเป็นแบบอย่างท่ีดี

47 45 8 0 0 100.00

5 มีการต่อยอดการบริหารจัดการขยะรูปแบบใหม่ ตามมติของท่ีประชุม
ของแต่ละหมู่บ้านให้ความเห็นชอบ

37 46 17 0 0 100.00

      - ความส้าเร็จของโครงการ

โครงการติดตามประเมินผลและเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกขยะในครัวเรือนและการบริหารจัดการขยะในพื นท่ีต้าบลแม่กรณ์



6 ลด และหลีกเล่ียงการเผาขยะ เศษใบไม้ ใบหญ้า ลดหมอกควัน มลพิษ 31 59 9 1 0 100.00

7 ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ 35 46 14 5 0 100.00

8 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 53 40 7 0 0 100.00

คะแนนรวม 333 377 84 6 0 800.00
คิดเป็นร้อยละ ในภาพรวม 41.63 47.13 10.50 0.75 0.00 100
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10

ล้าดับ ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม
(5) (4) (3) (2) (1)

1 เกิดความเข้าใจในบทบาท อ้านาจหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะผู้ท่ีมี
หน้าท่ีต้องช้าระภาษีและผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษี

3 13 8 1 0
25

2 การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 5 13 7 0 0 25

3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
จัดเก็บภาษี

4 15 6 0 0
25

4 เข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมายเก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง

4 11 10 0 0
25

5 ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ 4 11 9 1 0 25

      - ความส้าเร็จของโครงการ

โครงการอบรมเพ่ิมความรู้และความเข้าใจ พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการช้าระภาษีท้องถ่ินประจ้าปี 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่กรณ์



6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 4 12 8 1 0 25

คะแนนรวม 24 75 48 3 0 150
คิดเป็นร้อยละ ในภาพรวม 4.00 12.50 8.00 0.50 0.00 25
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ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

************************************ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์  ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS  บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เฉพาะปี 
พ.ศ. 2563  ตามแผนจำนวน  27  โครงการ  ดำเนินการจริง  16  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  59.26 
    1.1.2  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาสังคม  และคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การ 
ศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา  บรรจุโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เฉพาะปี 
พ.ศ. 2563 ตามแผนจำนวน  114  โครงการ  ดำเนินการจริง  38  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 33.33 
    1.1.3  ยุทธศาสตร์  ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียนร้อย  บรรจุ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เฉพาะปี พ.ศ. 2563 ตามแผนจำนวน  8  
โครงการ  ดำเนินการจริง  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25 
    1.1.4 ยุทธศาสตร์   ที่  4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม  แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว  บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
เฉพาะปี  พ.ศ. 2563  ตามแผนจำนวน  14 โครงการ  ดำเนินการจริง  3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
21.43 
   1.1.5 ยุทธศาสตร์  ที่  5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เฉพาะปี พ.ศ. 2563  ตามแผน
จำนวน  14  โครงการ  ดำเนินการจริง  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  21.43 
    1.1.6 ยุทธศาสตร์  ที่  6  ด้านการการเมืองและการบริหาร  บรรจุโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เฉพาะปี  พ.ศ. 2563  ตามแผนจำนวน  9 โครงการ  ดำเนินการ
จริง   4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  44.44 
    โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เฉพาะปี 
พ.ศ. 2563)  จำนวน  194  โครงการ  ดำเนินการจริง   68  โครงการ   หรือคิดเป็นร้อยละ  35.05  
ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  (เฉพาะปี พ.ศ. 2563)  (วันที่ 
1  ตุลาคม  2562  -  30 กันยายน  2563) 
   1.2 ความสำเร็จของโครงการพัฒนา 
   จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผลสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนา  ประจำปี
งบประมาณ  2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  จำนวน  10  โครงการ  ดังนี้ 
1.  โครงการขยายท่อประปา  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (ระบบกรองน้ำ)  บ้านสวนดอก  หมู่ที่  3 
  จากผลสำรวจของประชาชนบ้านสวนดอก  หมู่ที่  3  จากการสุ่มสำรวจ  จำนวน  45  คน  ปรากฏว่า  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการฯ  ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  7.17  ระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ  15.17  ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  20.50   ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ  1.83  
และระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.33  สำหรับความพึงพอใจระดับความสำเร็จของโครงการ  จำนวน 
6 ข้อ ข้อที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ  และข้อที่ประชาชน
พึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
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2.  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บริเวณสำนักสงฆ์ป่าสักทอง  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่  13 
  จากผลสำรวจของประชาชนบ้านป่าสักทอง  หมู่ที่  13  จากการสุ่มสำรวจ  จำนวน  50  คน ปรากฏว่า  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการฯ  ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  7.71  ระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ  32.71  ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  9.43   ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ  0.14  และ
ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0   สำหรับความพึงพอใจระดับความสำเร็จของโครงการ  จำนวน  7  ข้อ  
ข้อที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำของประชาชนในพ้ืนที่  และข้อ
ที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 
3.  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน  บ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่  11 
  จากผลสำรวจของประชาชนบ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่  11  จากการสุ่มสำรวจ  จำนวน  27  คน ปรากฏว่า  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการฯ  ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  17.43  ระดับ
มาก  คิดเป็นร้อยละ  8.43  ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  1.14   ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ  0  และ
ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 0  สำหรับความพึงพอใจระดับความสำเร็จของโครงการ  จำนวน 7  ข้อ  ข้อ
ที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ  ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   
และข้อที่ประชาชนพึงพอใจปานกลาง  คือ  สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง  และความ
เหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ   
 
4.  โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่กรณ์ 
  จากผลสำรวจของผู้เข้ารับการอบรมตำบลแม่กรณ์ทั้ง  13 หมู่บ้าน จากการสุ่มสำรวจ จำนวน 100  คน  
ปรากฏว่า  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการฯ  ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  
28.33  ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  48.17  ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  20.83   ระดับน้อย  คิด
เป็นร้อยละ  1.83  และระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.83   สำหรับความพึงพอใจระดับความสำเร็จ
ของโครงการ  จำนวน  6  ข้อ  ข้อที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ  ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
โครงการ  และข้อที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรบรมมีความรู้และเกิดทักษะในการ
ปักผ้าด้วยมือ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ  ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือเป็นรายได้
เสริม  เกิดผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านและตำบล  ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ  และความพึง
พอใจของประชาชนต่อโครงการ 
 
5.  โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนตำบลแม่กรณ์  (บ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่  11) 
  จากผลสำรวจของประชาชนบ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่  11 จากการสุ่มสำรวจ  จำนวน  27  คน  ปรากฏว่า  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการฯ  ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  8.43  ระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ  10.71  ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  7.43   ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ  0.29  และ
ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.14  สำหรับความพึงพอใจระดับความสำเร็จของโครงการ จำนวน 7 ข้อ  
ข้อที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ  ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ  และข้อที่ประชาชนพึงพอใจ
น้อยที่สุด  คือความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ   
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6.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2563 
  จากผลสำรวจของประชาชนตำบลแม่กรณ์ทั้ง  13  หมู่บ้าน  จากการสุ่มสำรวจ  จำนวน  100  คน  
ปรากฏว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการ ฯ  ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  
19.60  ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  49  ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  28   ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ  
2.60  และระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.80  สำหรับความพึงพอใจระดับความสำเร็จของโครงการ  
จำนวน  5  ข้อ  ข้อที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ  ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกในการสัญจรไป – มา  
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  และข้อที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ  ความเหมาะสมของงบประมาณตาม
โครงการ 
 
7.  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากผลสำรวจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  50  คน  ปรากฏว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง
พอใจต่อผลการดำเนินโครงการฯ  ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  10.50 ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  
31.50  ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  7.67   ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ  0.33  และระดับน้อยที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ  0  สำหรับความพึงพอใจระดับความสำเร็จของโครงการ  จำนวน  6  ข้อ ข้อที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมพึงพอใจมากที่สุดคือ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  มีจิตอาสาภัยพิบัติในการทำหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่  มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ  
การบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุ  ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน  สามารถบัญชาการ
เหตุการณ์  การควบคุมสั่งการ  การบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุ  ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐาน
เดียวกัน  สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
เอกภาพ   และข้อทีผู่้เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจน้อย  คือความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ  
 
8.  โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเมืองรวง  หมู่ที่  5  (โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เพื่อต่อ
เติมหลังคาจุดสาธิตจำหน่ายและแสดงสินค้าชุมชนของตำบลแม่กรณ์และบ้านเมืองรวง) 
  จากผลสำรวจของประชาชนบ้านเมืองรวง  หมู่ที่  5  จากการสุ่มสำรวจ  จำนวน  50  คน  ปรากฏว่า  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการฯ  ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 14.57 ระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ  30.14  ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  5.29  ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ  0  และระดับ
น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0   สำหรับความพึงพอใจระดับความสำเร็จของโครงการ  จำนวน  7  ข้อ  ข้อที่
ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ  ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ  และข้อที่ประชาชนพึงปานกลาง  
คือผลติภัณฑ์ชุมชนและ OTOP  มีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ  สวยงาม  สะอาด  และปลอดภัย  และการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้านและตำบลแม่กรณ ์  
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9.  โครงการติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะในครัวเรือนและการบริหารจัดการ
ขยะในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ 
  จากผลสำรวจของประชาชนของตำบลแม่กรณ์ท้ัง  13  หมู่บ้าน  จากการสุ่มสำรวจ  จำนวน  100  คน  
ปรากฏว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการฯ  ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  
41.63  ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  47.13  ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  10.50  ระดับน้อย  คิดเป็น
รอ้ยละ  0.75  และระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0 สำหรับความพึงพอใจระดับความสำเร็จของโครงการ  
จำนวน  8  ข้อ  ข้อที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ  ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ  และข้อที่
ประชาชนพึงพอใจน้อย  คือ  ความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ 
 
10.  โครงการอบรมเพิ่มความรู้และความเข้าใจ  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
และการชำระภาษีท้องถิ่น  ประจำปี  2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
  จากผลสำรวจของผู้เข้ารับการอบรม  จากการสุ่มสำรวจ  จำนวน  25  คน  ปรากฏว่า  ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการฯ ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  4  ระดับมาก  คิดเป็น
ร้อยละ  12.50  ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  8  ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ  0.50  และระดับน้อย
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0  สำหรับความพึงพอใจระดับความสำเร็จของโครงการ  จำนวน  6  ข้อ ข้อที่ผู้เข้ารับ
การอบรมพึงพอใจมากที่สุดคือ  การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจ
น้อย  คือความเหมาะสมของงบประมาณตามโครงการ  และความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบ ประมาณ  พ.ศ. 
2563  ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดเครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผล   คือ  การสำรวจ (surveys)  โดยการสุ่มส่งแบบสำรวจลงไปในพ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์  จำนวน  
100 ชุด จำนวน  13  หมู่บ้าน  แล้วนำมาสรุปข้อมูลจากแบบสำรวจดังกล่าว  ซึ่งจากการสำรวจความพึง
พอใจของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล แม่กรณ์ใน
ภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์  จะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  2  ส่วน  ประกอบด้วย  ส่วนที่  1  ข้อมูล
ทั่วไป  จะเห็นได้ว่าเป็นเพศชาย  จำนวน  56 คน คิดเปน็ร้อยละ  56 และเพศหญิง จำนวน 44 คน  คิด
เป็นร้อยละ 44 ช่วงอายุต่ำกว่า  20  ปี  จำนวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  6  อายุ 20 – 30 ปี  จำนวน  
11  คน  คิดเป็นร้อยละ  11  อายุ  31 – 40  ปี  จำนวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  23  อายุ  41 – 50  
ปี  จำนวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  23  อายุ  51 – 60  ปี  จำนวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  29  
และอายุมากกว่า  60  ปี  จำนวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  8   ส่วนที่  2  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผล
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ในระดับ พอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  30.22  ระดับ 
พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  66.78  ระดับไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  3  สำหรับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 
จำนวน  9  ด้าน  ด้านที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ  ด้านการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ ด้านผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และประโยชน์ที่
ประชาชน ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และด้านที่ประชาชนไม่พอใจมากที่สุด  คือ 
ด้านการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องกาของประชาชน   
  
 สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้เสนอความเห็น  ผลจาก 
การติดตามและประเมินผลแผนฯในปี  2563  จะเห็นว่าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี 2563  มี
ทั้งหมด  จำนวน  194 โครงการ  ดำเนินการจริง  จำนวน  68  โครงการคิดเป็นร้อยละ  35.05  ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าร้อยละของโครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการจริงค่อยข้างต่ำ  ซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก ข้อจำกัดเรื่อง
งบประมาณที่มีไม่เพียงพอ  แต่ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มีมาก  ผู้บริหารมีแนวทางที่จะพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  จึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่  
   
 นายบุญสม  มะโนรพ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กรณ ์


