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คำนำ 

 
ดวยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2559  และ (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2561  หมวด  ๖  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๙ โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดำเนินการ 
กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความคิดเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันรายงานผลและเสนอ 
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน 
เดือนธันวาคมของทุกป   

 
เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องคการ

บริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องคการบริหารสวนตำบล 
แมกรณ  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น  ท่ีไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ใหกับนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณทราบ  และเสนอตอสภาทองถ่ิน    
คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวา  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้  จะสามารถเปน
ประโยชนอยางยิ่ง  ในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  สามารถแกไขปญหาความตองการใหกับ
ประชาชนไดอยางแทจริงและเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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สวนที่  1  บทนำ 
----------------------------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม  (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม  จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน 
ขาราชการ  พนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง  สมาชิกสภาทองถ่ิน  สามารถกำกับดูแล  ทบทวน  และพัฒนางาน 
พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน  โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสำคัญ  ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ  หรือกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ท่ีไดกำหนดไว
หรือไม  รวมท้ังงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตรวจสอบ
ดูวาแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดำเนินงาน  ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ  เพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผน  เปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงาน  ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  ทำ
ใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนา  ไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจน  ท่ีจะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths)  จุดออน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  ปญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  โครงการ  กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ปลัด/รอง
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง  บุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของ  เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคม  ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน  ในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ  ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด  และเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็ง
นี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน  รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการ
ปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาส  และสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียใน
พ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน  เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ  งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ 
ดำเนินการ   สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยการติดตามและ
ประเมินผล  ซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาหมายประสงค
ท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มุงคนหาแผนงาน  โครงการท่ีไดดำเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดำเนินการตอไป  ตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตาม
โครงการ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวา  มีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด  เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงได
กำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ซ่ึงจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงาน  รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน  ตลอดจนปญหา  อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกำหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด  ปรับปรุง  แกไข  ขอบกพรองของการดำเนินงานโครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปน  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัด  ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับ  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน  โครงการตาง ๆ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค  ใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย  ผูมีสวนเก่ียวของ  ประชาชน
ในตำบลแมกรณหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จ  ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

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

 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     1.1.1  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ซ่ึงเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ท่ีกำหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  และแผนชุมชนตำบลแมกรณ  
     1.1.2   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 

     ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิส 
ติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS 

     ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต การ
สาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา           
        ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบรอย 

     ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ำและการทองเท่ียว 

        ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

   ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  
 2) พันธกิจ  ประกอบดวย 

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

ใหกับทุกสวนในตำบล 

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

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

แนวทางการพัฒนาท่ี  15 จัดใหมีระบบเฝาระวังทางสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก 
ความรวมมือประชาคมอาเซียน 
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แนวทางการพัฒนาท่ี  16 สรางพลังชุมชนใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  17 สรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีประสิทธิภาพการจัด 

สวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี  18 บูรณาการหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ  

เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการพัฒนากีฬา และนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  19 เสริมสรางจิตสำนึกใหมีความจงรักภักดีเทิดทูนปกปอง 

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

ธารณภัยรวมกัน และการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
แนวทางการพัฒนาท่ี  24 ปองกันและปราบปราม ยาเสพติด และแรงงานตางดาว 

ผิดกฎหมายท่ีอาจสงผลกระทบกับความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนาท่ี  25 สนับสนุนการบริหารจัดการของศูนยพลังแผนดินและ 

อาชญากรรมเพ่ือความสงบสุขของคนในพ้ืนท่ี 
แนวทางการพัฒนาท่ี  26 สรางความเขมแข็งและความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพ 

ติดของชุมชน 
   แนวทางการพัฒนาท่ี  27 ควบคุม และลดปริมาณมลพิษจาก ขยะ น้ำเสีย กลิ่น 
และเสียง 

แนวทางการพัฒนาท่ี  28 ปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน และภาวะมลพิษทาง 
อากาศ 

แนวทางการพัฒนาท่ี  29 วางผังเมืองและการพัฒนาเมืองตาม 
แนวทางการพัฒนาท่ี  30 แนวทางพัฒนาสีเขียวเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

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

 

 



๑๑ 
 

       1.1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณเปนแผน
ยุทธศาสตรท่ีกำหนดระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565 ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ   ท่ีกำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ
ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  และแผนชุมชนตำบลแมกรณ  
     1.1.2.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
        ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาดานแหลงน้ำ  
        ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        ยุทธศาสตรท่ี  5  พัฒนาดานสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตรท่ี  6  พัฒนาดานสังคมและทรัพยากรมนุษย 
        ยุทธศาสตรท่ี  7  พัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตรท่ี  8  พัฒนาดานการรักษาความม่ันคงและความสงบ ดานการเมือง  
            การปกครอง และบริหารจัดการท่ีดี 
       2) พันธกิจ ประกอบดวย 
        พันธกิจท่ี  1  บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
        พันธกิจท่ี  2  จัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ 
        พันธกิจท่ี  3  จัดใหมีและสรางแหลงน้ำในการอุปโภค  บริโภค 
        พันธกิจท่ี  4  สงเสริมการสาธารณะสุขของราษฎร 
        พันธกิจท่ี  5  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
        พันธกิจท่ี  6  คุมครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
        พันธกิจท่ี  7  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
        พันธกิจท่ี  8  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ดานการเมือง การบริหาร
       3)  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
       จุดมุงหมายท่ี  1  ประชาชนมีอาชีพ และรายไดพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ  
            พอเพียง 
       จุดมุงหมายท่ี  2  การคมนาคมติดตอ มีความสะดวกรวดเร็ว ท่ัวถึง 
       จุดมุงหมายท่ี  3  มีน้ำอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ 
       จุดมุงหมายท่ี  4  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสรางสิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 

    จุดมุงหมายท่ี  5  มีการควบคุมโรคติดตอ ประชาชนมีสุขภาพท่ี 
        แข็งแรงท้ังรางกาย และจิตใจ 

       จุดมุงหมายท่ี  6  สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ไดรับการบริการสงเสริม 
           ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
       จุดมุงหมายท่ี  7  ประชาชนมีการศึกษาตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  คราบครัวอบอุน  
           สุขภาพดี 
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       จุดมุงหมายท่ี  8  ค้ำจุนพระศาสนา และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ 
           ทองถ่ิน 
       จุดมุงหมายท่ี  9  สรางชองทางในการรับรูขายสาร ท่ีทันสมัยของประชาชนเพ่ิม 
           มาก ข้ึน  ตลอดจนมีความรูเรื่องการจัดการบริหารทองถ่ินอยางมี 
           สวน รวม      
      4) แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ประวัติศาสตร   
             ศิลปวัฒนธรรม และเชงิ   สุขภาพ 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาสงเสริมการประชาสัมพันธ และการตลาดทองเท่ียว 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดยยกระดับมาตรฐานทางเปน 
             ถนนคอนกรีตหรือลาดยาง 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 6 จัดบริการทางดานคมนาคมใหประชาชนไดรับความสะดวก 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 7 จัดบริหารสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความจำเปนตอการ 
             ดำรงชีวิตของประชาชนใหเพียงพอและมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 8 จัดใหมีแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
แนวทางการพัฒนาท่ี 9 จัดใหมีแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรและปองกันอุทกภัย 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 10 การบริหารจัดการขยะในชุมชนท่ีตนทาง 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 11 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 12 ปองกันและแกไขปญหาไฟปา  หมอกควัน และภาวะ 

มิลพิษทางอากาศ 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 13 สรางเสริมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอสุขภาพ 

ของประชาชน 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 14 สงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชา 

แนวทางการพัฒนาท่ี 15 สงเสริมการรณรงคและปองกันการแพรระบาดโรคติดตอ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 16 สงเสริมและสนับสนุนการสงเคราะหผูสูงอายุ  ผูพิการ   

ผูดอยโอกาสผูไดรับผลกระทบ  จากโรคเอดสหรือโรค
รายแรง 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 17 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน  สตรี   
ผูสูงอายุ  ผูพิการ   ผูดอยโอกาส ผูไดรับผลกระทบจาก
โรคเอดสหรือโรคราย และประชาชนในพ้ืนท่ี 

แนวทางการพัฒนาท่ี 18 สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 19 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 20  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา  ประเพณีและ 

วัฒนธรรม 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 21 สงเสริมและสนับสนุนการรักษาไวซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ิน 
   แนวทางการพัฒนาท่ี 23 สงเสริมใหมีระบบติดตาม และเฝาระวังอาชญากรรม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 24 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแกไขปญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาท่ี 25 สงเสริมการบริหารจัดการดานบุคลากร เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 26 สงเสริมการเผยแพรขอมูลขาวสารทางราชการ 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 27 ดำเนินการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

       5) วิสัยทัศนในการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

“แมกรณนาอยู  มุงสูการสงเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง  คูเคียงโครงสรางพ้ืนฐาน  บริหารจัดการโปรงใส” 
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    2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   2.1  เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
    2.1.1   ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด  กลุมอาเซียน+6และ GMS  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดยุทธศาสตร ท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา  การลงทุน  การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเท่ียว และวิถีการ
ผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ ASEAN 
     2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  
20 ป ไดแกยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเปนธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
     3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรท่ี  1  
ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 5  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน    
ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
     4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม แหลงน้ำ และการทองเท่ียว ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน    ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการ
สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ยุทธศาสตรท่ี 3  การดำรง
ฐานวัฒนธรรมลานนา เพ่ือเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 
     5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหดำรงความสมบูรณและยั่งยืน ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 
ป ไดแกยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน    ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดยุทธศาสตรท่ี  5  
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดำรงความสมบูรณและยั่งยืน   
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     6)  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ    
มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรดานความม่ันคง สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภาบาลในสังคมไทย  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข   
    2.1.2   ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
        องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดกำหนดวิสัยทัศนไววา  “แมกรณนาอยู    
มุงสูการสงเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  คูเคียงโครงสรางพ้ืนฐาน  บริหารจัดการ
โปรงใส”  ซ่ึงวิสัยทัศนดังกลาว  แสดงใหเห็นถึงการมุงม่ันในการพัฒนาทองถ่ิน  ในดานการบริหารจัดดาน
สิ่งแวดลอม  การบริหารจัดการดานการรักษาความสะอาด  การจัดการขยะ  ควบคูไปกับการสงเสริมสนับสนุน
พัฒนาดานการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน  โดยการบริหารจัดการดวยความโปรงใส  เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6  
ยุทธศาสตร   โดยกำหนดโครงการพัฒนา  จำนวน  303  โครงการ  ปรากฏในแผนงาน  (1) แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (3) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (4) แผนงาน
การเกษตร  (5) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (6)  แผนงานสังคมสงเคราะห  (7) แผนงาน
สาธารณสุข  (8) แผนงานรักษาความสงบภายใน  และพบวาจำนวนโครงการ  95  โครงการ ไดดำเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ  31.35  ของโครงการท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด 
         1) วิสัยทัศน  

“แมกรณนาอยู  มุงสูการสงเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง  คูเคียงโครงสรางพ้ืนฐาน  บริหารจัดการโปรงใส” 

        2) ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด  

กลุมอาเซียน+6และ GMS 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและการกีฬา       
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม   

แหลงน้ำและการทองเท่ียว 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

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

2. เพ่ือพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการกีฬา       

3. เพ่ือพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
4. เพ่ือพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเกษตรกรรม  แหลงน้ำ 

และการทองเท่ียว 
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5. เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. เพ่ือพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

        4) ตัวชี้วัด  
   1.  กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ตรวจรับงานโดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

2.  กรณีโครงการดานอ่ืน ๆวัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการ 

      5) คาเปาหมาย    
ยุทธศาสตร เปาหมาย 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
พ้ืนฐาน และระบบโลจิสติดสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และ GMS  

การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน ราง

ระบายน้ำ ทอลอดเหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจาย

ขาว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารตางๆ 

สิง่กอสรางในฌาปนสถาน ปายจราจร กระจกโคง

ปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การสาธารณสุข  และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
และการกีฬา       

โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ตางๆ เชน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนา
หมูบานในดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
สงเสริมการสหกรณ  สงเสริมเยาวชน  สตรี 
อุดหนุน อปท. อ่ืน สวนราชการหรือหนวยอ่ืน
ของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกร
ท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือดำเนินโครงการท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาดานสังคมและสงเสริม
คุณภาพชีวิต ฯลฯ    
ดานการศึกษา  พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการ 
ศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ อนุรักษและ
จรรโลงไวซ่ึงการศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน  
สรางเสริมการกีฬาและนันทนาการ            
ดานสาธารณสุข  การปองกันและระงับโรคติดตอ
ตาง ๆ ควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี 
พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ของหมูบาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 
แมกรณ ฯลฯ 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบรอย 

ดำเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานท่ีดำเนินการ
แกไขปญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานใหแก อปพร. ฝกอบรมราษฎรใน
หมูบานใหมีความรู  
ปลูกจิตสำนึกใหราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท เพ่ือความม่ันคงของชาติ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน ฯลฯ 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ำและการ
ทองเท่ียว 

พัฒนา  วางแผน สงเสริมการลงทุนและการ
พาณิชยกรรม  สงเสริมดานการเกษตรกรรม  
ดานแหลงน้ำ  พัฒนา วางแผน สงเสริมการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไมในปา
ชุมชนปาตนน้ำ ปาสาธารณะ ปลูกหญาแฝก 
อนุรักษฟนฟูแหลงน้ำ สรางและซอมแซมฝาย
ชะลอน้ำ ตามพระราชดำริ ฯ  เปนตน 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิป 
ไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 

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

    1.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และ GMS     

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม  และการกีฬา            

    2.1 กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต   
    2.2 กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุข 
    2.3 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา 
    2.4 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม 
    2.5 กลยุทธการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 
 



๑๘ 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
    3.1 กลยุทธการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลง

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

      7) จุดยืนทางยุทธศาสตร  
  จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

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

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และ GMS     

    1.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และ GMS  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  และการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม  และการกีฬา            

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

แหลงน้ำและการทองเท่ียว 
    4.1 กลยุทธการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  
    4.2 กลยุทธการพัฒนาดานการเกษตรกรรม   
    4.3 กลยุทธการพัฒนาดานแหลงน้ำ 
    4.4 กลยุทธการพัฒนา  วางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
 



๑๙ 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    5.1 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    6.1 กลยุทธการพัฒนาดานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    6.2 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารงาน 

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

การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข  และการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม
และการกีฬา  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย การพัฒนาดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเกษตรกรรม  แหลงน้ำและการทองเท่ียว การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
   2.1.4  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๓.๑.๑  วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  (SWOT) 

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

จุดแข็ง (Streng=s)   
1.  มีโครงสรางกรอบอัตรากำลังบุคลากรท่ีชัดเจน คลอบคลุมอำนาจหนาท่ีตามภารกิจ และสามารถ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอน 
    2.  มีรายไดจากเงินอุดหนุน และรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง ทำใหเกิดความคลองตัวใน

การบริหารงาน 
 3.  มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน  6  แหง  ปมน้ำมันและกาซ จำนวน  2 แหง  และโรงงานผลิต

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

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

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

ราชการอ่ืน 
10.  มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย และเอ้ือประโยชน

ตอการปฏิบัติงานใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



๒๐ 
 

จุดออน (Weakness=W)   
1.  มีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยและทำงานในพ้ืนท่ีจำนวนมาก  ทำใหมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดปญหา

โรคติดตอและปญหายาเสพติด  อาชญากรรม  และปญหาสิ่งแวดลอม  
2.  ขาดความตอเนื่องในการบริหารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำใหขาดเสถียรภาพ

ทางการเมือง 
3.  ไมสามารถนำงบประมาณไปชวยเหลือหนวยงานอ่ืนไดอยางคลองตัว  เนื่องจากถูกจำกัดดวย

ระเบียบ  กฎหมาย  กฎเกณฑตาง ๆ 
4.  งบประมาณดานบริการสาธารณะท่ีมีอยูอยางจำกัด  ไมสามารถตอบสนองความตองการปจจัย 

พ้ืนฐานของ อปท. ไดอยางเพียงพอ   
5. มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆจำนวนมาก และมีขอจำกัดในเรื่องเวลา มีการถายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึน 

ทำใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอภารกิจท่ีไดรับถายโอน และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดขอผิดพลาดไดมาก  
6.  การประสานงานระหวางหนวยงานภายใน อบต. ยังขาดประสิทธิภาพ 
8.  ดวยภารกิจท่ีไดรับการถายโอนเพ่ิมมากข้ึน  แตบุคลากรมีอยางจำกัด  ทำใหการทำงานมีความ

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

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

นโยบายตามไปดวย 
3.  ปญหาการเมืองระดับประเทศยังไมมีเสถียรภาพ  ยังมีการเปลี่ยนแปลง  ทำใหนโยบายการพัฒนา

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

บริหารงานไดอยางเต็มท่ี 
8.  การใหความอิสระองคการบริหารสวนตำบลจากสวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกำกับ 

ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
9.  การจัดเก็บระบบฐานขอมูลยังไมมีความจริงจัง ไมสามารถนำมาประยุกตใชได 
10.  ปญหาดานเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 



๒๑ 
 

11.  ประชาชนและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีขาดความรวมมือในการทำงานทำใหไมเกิดการ     
บูรณาการรวมกัน 

12.  ความหลากหลายของประชากรท่ีเขามาทำงานในพ้ืนท่ีสงผลทำใหเกิดปญหายาเสพติดและปญหา
อาชญากรรมและปญหาดานสาธารณสุข  ดานสิ่งแวดลอม เพ่ิมมากข้ึน 

13.  กฎหมายผังเมืองยังไมไดถูกนำมาใชบังคับอยางจริงจัง 
14. ระเบียบ กฎหมายท่ีบังคับใชไมสามารถโตแยงในการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดินได  
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     2.1.5  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรชาติ  

20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อบต.แมกรณ 
โครงการเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความ 
สามารถในการ
แขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 7  
ดานโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส 

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

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

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิส 
ติกส เชื่อมโยงกลุม
จังหวัด  กลุมอาเซียน  
+ 6  และ  GMS 
 

ยุทธศาสตรท่ี  1 
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบโลจิสติกส
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ 
GMS 

101 21 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและ
เสริมสราง 
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย   

ยุทธศาสตรท่ี  1  
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4  
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแกไขปญหา
ความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผูสูงอายุ 
อยางมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน  
ยกระดับทักษะฝมือ
แรงงานภาคบริการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตรท่ี  2 
การพัฒนาดาน
สังคม สงเสริม
คุณภาพชีวิต   
การสาธารณสุข 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ  

167 44 
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ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.แมกรณ 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรที่ 5  
อนุรักษฟนฟูปาตนน้ำ
ใหคงความสมบูรณ  
จัดระบบบริหารจัดการ
น้ำอยางเหมาะสมและ 
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตร
ใหทั่วถึง ปองกันและ
แกไขปญหามลพิษ
หมอกควันอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  6 
การรักษาความ
ม่ันคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตรท่ี  3  
การพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบ
เรียบรอย 

10 3 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสรางโอกาส 
และความเสมอ
ภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การสรางความเขม 
แข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
 

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

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร
คุณภาพมาตรฐาน 
สากล และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4 
การพัฒนาดานการ
วางแผนการสงเสริม
การลงทุน พาณิชย 
กรรม  เกษตรกรรม  
แหลงน้ำ และการ
ทองเท่ียว 
 

26 0 
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ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อบต.แมกรณ 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
การสรางการ
เติบโต บน
คุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี  4 
การเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่  5  
อนุรักษฟนฟูปาตนน้ำ
ใหคงความสมบูรณ 
จัดระบบบริหารจัด 
การน้ำอยางเหมาะสม 
และเชื่อมโยงพืน้ที่
เกษตรใหทั่วถึงปองกัน
และแกไขปญหามลพิษ
หมอกควันอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
การจัดการทรัพยา 
กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหดำรง
ความสมบูรณและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  5  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
และยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

27 8 

ยุทธศาสตรท่ี  1 
ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
ดานความม่ันคง 

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

ยุทธศาสตรท่ี  3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือให
ประชาชนอยูเย็น
เปนสุข 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6 
การพัฒนาดาน
การเมืองและการ
บริหาร 
 

10 5 

     รวม 341 81 



๒๕ 
 

     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตรในภาพรวมท่ีไดกำหนดไว  จำนวน   81  โครงการ  จากจำนวนโครงการ
ท้ังหมด  341  โครงการ 
     2) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  จำนวน  341  โครงการ  ดำเนินการจริง  จำนวน  81 โครงการ  หรือคิดเปนรอยละ  
23.75  ของจำนวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
     3) จำนวนยุทศาสตรท่ีไมสามารถดำเนินการได  จำนวน  1  ยุทธศาสตร   
      

  
 
 
   



๒๖ 
 

   3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3.1 ประจำปงบประมาณ  2564  (วันท่ี 1 ตุลาคม  2563  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2564) 
   3.1.1   ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่  1 
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจสิติกส
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6และ GMS 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

กองชาง กองชาง 21 4,864,660 

ยุทธศาสตรท่ี  2 
การพัฒนาดานสังคม 
สงเสริมคุณภาพชีวิตการ
สาธารณสุขการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
 
  

บริการชมุชนและ
สังคม 
 

สาธารณสุข งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 18 548,638.20 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สรางความเขมแข็ง 
ของชุมชน 

งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 13 390,000 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา 8 3,254,331.44 

การดำเนินงานอ่ืน 
 

งบกลาง งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 3 12,276,300 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษา กองการศึกษา 2 35,655 
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ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบรอย 
 

บริหารงานท่ัวไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 3 34,645 

ยุทธศาสตรท่ี  4 
การพัฒนาดานการวาง
แผนการสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  
แหลงน้ำ และการทองเท่ียว 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

งานสงเสริมการทองเท่ียว สำนักงานปลัด 0 0 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
พัฒนาดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

เคหะและชุมชน งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 5 555,403 

การเศรษฐกิจ การเกษตร งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 3 25,760 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่  6 
การพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหาร 
 

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด 
 

5 73,535.37 

รวมท้ังส้ิน 82 22,058,928.01 

 
     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินดำเนินการจริงตามยุทธศาสตรในภาพรวมท่ีไดกำหนดไว  จำนวน   81  โครงการ จากจำนวนโครงการท้ังหมด  
341  โครงการ 
     2) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  จำนวน   341  โครงการ ดำเนินการจริง จำนวน  81  โครงการ หรือคิดเปนรอยละ   
23.75  ของจำนวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
     3) จำนวนยุทศาสตรท่ีไมสามารถดำเนินการได   จำนวน  1  ยุทธศาสตร  คือยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  แหลงน้ำ และการทองเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

    3.1.2   ผลของการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

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

ท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานแมกรณ หมูที่ 1  
(ซอย 2) 
 
 

เพ่ือความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป – มา ของประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บานแมกรณ หมูที ่1 
(ซอย 2)  ขนาดกวาง 
4.00 เมตร  ยาว 
174.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม
นอยกวา 696.00 ตร.ม. 
ชนิดไมมีไหลทาง พรอม
ปายโครงการตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

389,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

2. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานเวียงหวาย  
หมูที่ 2 (ซอย 4) 
 
 
 
 

เพ่ือความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป – มา ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บานเวียงหวาย
หมูที่ 2 (ซอย 4)  ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม
นอยกวา 400.00 ตาราง
เมตร ชนิดไมมีไหลทาง 
พรอมปายโครงการตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

222,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป – มา 

กองชาง 



๓๐ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย 
ท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

3. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานสวนดอก หมูที่ 3  
(ซอยจิตตเมตต) 
 

เพ่ือความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป – มา ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
บานสวนดอก หมูที่ 3 
(ซอยจิตตเมตต)  
ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพ้ืนที่ไม
นอยกวา 400.00 
ตารางเมตร ชนิดไมมี
ไหลทาง พรอมปาย
โครงการ ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

222,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 

 

 

 



๓๑ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานแมสาด หมูที่ 4  
(ซอยกลางทุง) 
 

เพ่ือความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป – มา ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บานแมสาด 
หมูที่ 4 (ซอยกลางทุง)  
ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 390.00 
ตารางเมตร ชนิดไมมีไหล
ทาง พรอมปายโครงการ 
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

217,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

5. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานเมืองรวง หมูที่ 5 
(ซอยบานนายบุญชวน) 
 

เพ่ือความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป – มา ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บานเมืองรวง 
หมูที่ 5 (ซอยบานนาย
บุญชวน)  ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 68.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพ้ืนที่ไมนอยกวา 
204.00 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทาง พรอม
ปายโครงการ ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

111,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 



๓๒ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานเมืองรวง หมูที่ 5 
(ซอยทานตะวัน) 
 

เพ่ือความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป – มา ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเมืองรวง 
หมูที่ 5 (ซอยทานตะวัน)  
ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 112.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 336.00 
ตารางเมตร ชนิดไมมีไหล
ทาง พรอมปายโครงการ 
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

187,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

7. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองเขียว  
หมูท่ี 12 

เพ่ือความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไป – มา ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนน คสล. 
ขนาดกวาง 3.00 ม. 
ยาว 60.00 ม. หนา 
0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไม 
นอยกวา 180.00 ม. 
ชนิดไมมไีหลทาง  
พรอมปายโครงการ 
บานนายดูลา ปอวา 
ถึงบานนายจะอ่ือ จะทอ 

101,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
8. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานปางริมกรณ  
หมูที่ 10  (ซอย 7/1) 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานปางริม
กรณ หมูที่ 10 (ซอย 
7/1) ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 103 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวม
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
309.00 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทาง พรอม
ปายโครงการ ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

171,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

9. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานปางริมกรณ  
หมูที่ 10 (ซอย 8/1) 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานปางริม
กรณ หมูที่ 10 (ซอย 
8/1) ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 150.00 
ตารางเมตร ชนิดไมมีไหล
ทาง พรอมปายโครงการ 
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

83,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 



๓๔ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
10. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานปางปาออ หมูที่ 11 
(ซอย 2) 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานปางปาออ 
หมูที่ 11 
(ซอย 2) ขนาดกวาง 
4.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
รวมพ้ืนที่ไมนอยกวา 
400.00 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทาง  
พรอมปายโครงการ 
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

218,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

11. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานหนองเขียว หมูที่ 12 
(ซอย 2) 
 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
เขียว หมูที่ 12 (ซอย 2) 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 81 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
รวมพ้ืนที่ไมนอยกวา 
324.00 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทาง  
พรอมปายโครงการ  
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

178,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 



๓๕ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
12. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานปาสักทอง หมูที่ 13 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานปาสัก
ทอง หมูที่ 13 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
รวมพ้ืนที่ไมนอยกวา 
400.00 ตร.ม.  
ชนิดไมมีไหลทาง 
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

222,700 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

13. โครงการกอสรางฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ลำน้ำกรณ บานปางกอก  
หมูที่ 9 

เพื่อแกไขปญหาภัยแลง กอสรางฝายคอนกรีต
เสริมเหล็กลำน้ำกรณ 
บานปางกอก  
หมูที่ 9 ขนาดสันฝาย
กวาง 0.50 เมตร ยาว 
19 เมตร สูง 1.50 เมตร 
พรอมปายโครงการ  
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

944,460 ขนาดของฝายคอน 
กรีตเสริมเหล็กได 
มาตรฐาน 

ปญหาภัยแลงไดรับการ 
แกไข 

กองชาง 

 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
14. โครงการกอสรางประตู

ระบายน้ำพรอมฝายกั้น
น้ำลำเหมืองโละ  
บานปางกอก หมูที่ 9 

เพื่อแกไขปญหาภัยแลง 
 

กอสรางประตูระบายน้ำ
พรอมฝายกั้นน้ำลำเหมือง
โละ บานปางกอก หมูที่ 9 
1. งานกอสรางประตู
ระบายน้ำ ขนาดกวาง 2 
เมตร ยาว 2 เมตร สูง 2 
เมตร 
2. งานกอสรางฝายกั้นน้ำ  
ค.ส.ล. ขนาดสันฝายกวาง 
0.40 เมตร ยาว 5 เมตร 
สูง 1.50 เมตร  
3. งานวางทอระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร 
จำนวน 10 ทอน  
พรอมปายโครงการ  
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

225,000 ขนาดของฝายคอน 
กรีตเสริมเหล็กได 
มาตรฐาน 

ปญหาภัยแลงไดรับการ 
แกไข 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
15. โครงการกอสรางผนัง

ปองกนัตล่ิงพัง พรอมขุด
ลอกเศษวัชพืชลำเหมือง
สาธารณประโยชน  
บานปางกอก หมูที่ 9 

เพ่ือแกปญหาตลิ่งพัง 
เสียหาย 
 

กอสรางผนงัปองกันตล่ิง
พัง พรอมขุดลอกเศษ
วัชพืชลำเหมือง
สาธารณประโยชน  
บานปางกอก หมูที่ 9  
กอสรางผนงั ค.ส.ล.  
สูง 1.50 เมตร  
พรอมขุดลอกเศษวัชพืช 
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

78,500 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ 
ประโยชน 

ปญหาตลิ่งพังไดรับการ 
แกไข 

กองชาง 

16. โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รปูตัวยู
แบบมีฝาปด  
บานปางกอก หมูที่ 9 

เพ่ือระบายน้ำและ
ขยายพ้ืนท่ีผิวจราจร 

กอสรางรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝา
ปด บานปางกอก หมูที่ 9 
ขนาดปากรางกวาง 0.30 
เมตร ยาว 89 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร  
พรอมปายโครงการ 
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

208,000 ขนาดของราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
17. โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบานแหลงน้ำ
หนองชางคต บานใหม  
หมูที่ 8 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
ท่ีสะอาดสำหรับ
อุปโภคบริโภคอยาง
ท่ัวถึง 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบานแหลงน้ำหนอง
ชางคต บานใหม  
หมูที่ 8 กอสรางโรงสูบน้ำ 
1 โรง ขยายเขตไฟฟา 1 
งาน พรอมขยายทอพีวีซี 
2 นิ้ว ยาว 1,100 เมตร 
พรอมปายโครงการ  
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

299,000 รอยละของ
ประชาชน 
ท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนมีน้ำท่ีสะอาด
สำหรับอุปโภคบรโิภค
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

18. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานปาสักทอง หมูที่ 13 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานปาสัก
ทอง  หมูที่ 13 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 139.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
รวมพ้ืนที่ไมนอยกวา 
556.00 ตารางเมตร 
ชนิดไมมีไหลทาง  
พรอมปายโครงการ 
ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

309,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 



๓๙ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
19. โครงการกอสรางราง

ระบายน้ำ ค.ส.ล. รปูตัวยู
แบบมีฝาปดพรอมเทถนน 
ค.ส.ล. บานปางริมกรณ  
หมูที่ 10 

เพ่ือระบายน้ำและ
ขยายผิวจราจร 

กอสรางรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝา
ปด พรอมเทถนน ค.ส.ล. 
บานปางริมกรณ หมูท่ี 10  
1. กอสรางรางระบายน้ำ 
ขนาดปากรางกวาง 0.30 
เมตร ยาว 40.00 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร  
2. งานรื้อและเทถนน  
ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 9.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
พรอมปายโครงการ  
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

145,000 ขนาดของราง
ระบายน้ำได
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
20. โครงการปรับปรุงผิว

จราจร ค.ส.ล. 
บานแมกรณ หมูที่ 1 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
บานแมกรณ หมูที่ 1  
จุดท่ี 1 ถนน ค.ส.ล.  
กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 19.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนที่ไมนอยกวา 76.00 
ตร.ม.  
จุดท่ี 2 ถนน ค.ส.ล.  
กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 9.10 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนที่ไมนอยกวา 36.40 
ตร.ม.  
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 
 

68,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร  ไป – มา 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
21. โครงการขยายเขตวางทอ

ประปาภูเขาหวยน้ำรนิ 
บานปางริมกรณ  
หมูที่ 10 
 
 
 
 

เพ่ือแกปญหาภัยแลง ขยายเขตวางทอประปา
ภูเขาหวยน้ำริน บานปาง
ริมกรณ หมูที่ 10 วางทอ
คอนกรีต ขนาดเสน 
ผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 
พรอมฝาปด จำนวน 4 
ทอน 2 แถว พรอมวาง
ทอพีวีซี ยาว 2,008 
เมตร พรอมปายโครงการ 
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 
 

266,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนมีน้ำสำหรับ 
อุปโภค บริโภค อยาง
เพียงพอและท่ัวถึง 

กองชาง 

รวม 4,864,660    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

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

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัข 

1. เพ่ือใหอาสาสมัคร
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บาในทองถ่ินไดรับ
ความรูดานการฉีด
วัคซีน 
2. เพ่ือใหอาสาสมัคร
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บามีความระมัดระวัง
ในการฉีดวัคซีน 
3. เพ่ือไดนำความรู
ไปประยุกตใชกับการ
ฉีดวัคซีน 

1. กลุมอาสาสมัครฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา
ตำบลแมกรณ 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

4,605 จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 
90 

1. กลุมเปาหมายใน
ทองถ่ินสามารถฉีดวัคซีน
ไดอยางถูกตอง 
2. กลุมเปาหมายใน
ทองถ่ินรูและระมัดระวัง 
ในการฉีดวัคซีน 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
     



๔๓ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2 โครงการพนหมอกควัน

ในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
เพ่ือปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรค
ท่ีมียุงเปนพาหนะ 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 118,783.20 รอยละของ
ครัวเรือนท่ีไดพน
หมอกควันไมนอย
กวารอยละ 70 

ปองกันโรคไขเลือดออก
และโรคท่ีมียุงเปน
พาหนะในพ้ืนท่ีตำบล
แมกรณ 
 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

     
ลำดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาตามปณิธาน 
ศาตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยรานารี 

เพ่ือจายเปนคา
ดำเนินการตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลยั
ลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิรา
นาร ีและคาใชจายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ ฯลฯ 

 

โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาตามปณิธาน
ศาตราจารยดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒ 
นวรขัตติยรานารี 

59,340 1. ควบคุมการแพร
ระบาดของโรคพิษ
การเกิดโรคพิษสุนัข
บาในคนท่ีถกูสุนัขกัด
ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 
แมกรณ    
2. สุนัขและแมวจร
จัดในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 
แมกรณไดรบัการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบายาคุมกำเนิด 
และควบคุม
ประชากรโดยวิธกีาร
ทำหมัน   
3. ประชาชนมีความ
ตระหนักมากขึ้นใน
การนำสัตวมาเล้ียง 
 
 

1. สามารถควบคุมการ
แพรระบาดโรคพิษสุนัข
บา ลดอัตรา 

สำนักงาน 
ปลัด 

 
 



๔๕ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 โครงการสำรวจขอมูล

จำนวนสัตวและข้ึน
ทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ 

เพ่ือสำรวจจำนวน
สุนัข และแมวท่ีมี
เจาของและไมมี
เจาของ 

โครงการสำรวจขอมูล
จำนวนสัตวและข้ึน
ทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาตามโครง 
การสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามปณิธาน
ศาตราจารยดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยรา
นารี 
 

5,610 จำนวนสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ีตำบล
แมกรณไดรับการ 
สำรวจไมนอยกวา 
รอยละ 80 

การดำเนินการสำรวจ
จำนวนสุนัขและแมว  
ท่ีมีเจาของและไมมี
เจาของ 

สำนักงาน
ปลัด 

  



๔๖ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
5 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูท่ี  1  
บานแมกรณ  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
2)โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 
3)โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

 

20,000 จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 
90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูท่ี  2  
บานเวียงหวาย  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
2)โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภยัมะเร็ง
เตานม 
3)โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค 

 

20,000 จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 
90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี  3  
บานสวนดอก  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค 
2)โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 
3)โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

20,000 จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 
90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 



๔๘ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
8 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูท่ี  4  
บานแมสาด  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัแมและเด็ก
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2)โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภยัมะเร็ง
เตานม 
3)โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค 

20,000 จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 
90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี  5  
บานเมืองรวง  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภยัมะเร็ง
เตานม 
2)โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค 
3)โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

20,000 จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 
90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 



๔๙ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
10 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูท่ี  6  
บานปางมุง  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภยัมะเร็ง
เตานม 
2)โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค 
3)โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

 

20,000 จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 
90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี  7  
บานฝงหม่ิน  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
2)โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค 
3)โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภยัมะเร็ง
เตานม 

20,000 จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 
90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 



๕๐ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
12 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน  หมูท่ี  8  
บานใหม  
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
2)โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 
3)โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค 

20,000 จำนวนผูเขารวม 
อยางนอยรอยละ 
90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
13 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน  หมูท่ี  9  
บานปางกอก 
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ ของ
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
2)โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
3)โครงการสมุนไพรพื้นบานกับการ
รักษาโรค ตามพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบ
ษร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

20,000 จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย 
รอยละ 90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน  หมูท่ี  10  
บานปางริมกรณ 
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ ของ
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
2)โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
3)โครงการสมุนไพรพื้นบานกับการ
รักษาโรค ตามพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  

20,000 จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย 
รอยละ 90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 



๕๒ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
15 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูท่ี  11  
บานปางปาออ 
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ ของ
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
2)โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
3)โครงการสมุนไพรพื้นบานกับการ
รักษาโรค ตามพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

20,000 จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย
รอยละ 90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

16 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี  12  
บานหนองเขียว 
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
เด็กอาย ุ0-72 เดือน ตาม
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา เจา
ฟามหาจักรีสิรินธรฯ สยามราชกุมารี 
2)โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ สยามราช
กุมารี 
3)โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี 

20,000 จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย 
รอยละ 90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 



๕๓ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
17 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูท่ี 13  
บานปาสักทอง 
 

1. เพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 
2. เพ่ือใหประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

1)โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี 
2)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจาฟา
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 
3)โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

20,000 จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย 
รอยละ 90 

1. ประชาชนมีความรู 
ดานการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

18 โครงการอบรมสงเสริม

สุขภาพสําหรับผูสูงอายุ 

 

เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับ 
ความรูเรื่องการดูแล 
สุขภาพดานตาง ๆ 
 

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตำบล 
แมกรณ 
 

100,300 จำนวนผูเขา 
รวมอยางนอย 
รอยละ 90 

1)ผูสูงอายุมีความรู
ความเขาใจ ในการ
ดูแลสุขภาพไดอยาง
ถูกตอง 
2)ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสม 
3)ผูสูงอายุไดมีการ
พบปะ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณการดแูล
สุขภาพรวมกัน 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 



๕๔ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
19 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมูบาน หมูท่ี 1  
บานแมกรณ 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของชุมชน ให
เปนไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานแมกรณ  หมูท่ี  1 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
20 อุดหนุนคณะกรรมการ  

หมูบาน หมูท่ี 2  
บานเวียงหวาย 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของชุมชน ให
เปนไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานเวียงหวาย  หมูท่ี  2 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
21 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมูบาน หมูท่ี 3  
บานสวนดอก 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของชุมชน ให
เปนไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานสวนดอก  หมูท่ี  3 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
22 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมูบาน หมูท่ี 4  
บานแมสาด 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตาง ๆ ของชุมชนใหเปน 
ไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานแมสาด  หมูท่ี  4 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
23 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมูบาน หมูท่ี 5 
บานเมืองรวง 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของชุมชน ให
เปนไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานเมืองรวง  หมูท่ี  5 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
24 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมูบาน หมูท่ี 6  
บานปางมุง 
 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของชุมชน ให
เปนไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานปางมุง  หมูท่ี  6 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 



๖๐ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมูบาน หมูท่ี 7  
บานฝงหม่ิน 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของชุมชน ให
เปนไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานฝงหม่ิน  หมูท่ี  7 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
26 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมูบาน หมูท่ี 8  
บานใหม 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของชุมชน ให
เปนไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานใหม  หมูท่ี  8 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
27 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมูบาน หมูท่ี 9  
บานปางกอก 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของชุมชน ให
เปนไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานปางกอก  หมูท่ี  9 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
28 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมูบาน หมูท่ี 10  
บานปางริมกรณ 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของชุมชน ให
เปนไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานปางริมกรณ  หมูท่ี 10 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
29 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมูบาน หมูท่ี 11  
บานปางปาออ 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของชุมชน ให
เปนไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานปางปาออ  หมูท่ี 11 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
30 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมูบาน หมูท่ี 12  
บานหนองเขียว 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของชุมชน ให
เปนไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานหนองเขียว  หมูท่ี 12 30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
31 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมูบาน หมูท่ี 13  
บานปาสักทอง 

1. ชุมชนสามารถ
กำหนดทิศทางการ
พัฒนา และแกไขปญหา
ชุมชนดวยตนเอง 
 2. เพ่ือใหคุณภาพชีวิต
ประชากรในชุมชนดีข้ึน 
 3. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
ตางๆ ของชุมชน ให
เปนไปอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยาง
เปนระบบมากยิ่งข้ึน 
 4. สนับสนุนการ
สงเสริมกิจกรรมในดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย อยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

บานปาสักทอง 
หมูท่ี  13 

30,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.คณะกรรมการหมูบาน
และประชนไดรับการ
พัฒนาและแกไขปญหา
ดวยตนเอง  
2.ประชาชนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน              
3.กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนไดรับการสนับสนุน
สงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
และมีการจัดการอยางเปน
ระบบ              
4.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมลูฝอย
และขยะอันตรายไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมอยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 
 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
32 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือสรางหลักประกัน 

ดานรายไดแก
ผูสูงอายุ  

ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ 
ผูสูงอายุในตำบล 
แมกรณ 

9,934,300 รอยละรอยของผู 
สูงอายุท่ีมีสิทธิ ์
รับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุมีรายไดเพ่ือใช
จายในชีวิตประจำวัน 

สำนักงาน
ปลัด 

33 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเสริมสราง
สวัสดิการทางสงัคม
ใหแกคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ 
ความพิการในตำบล 
แมกรณ 

2,198,000 รอยละรอยของผู 
พิการท่ีมีสิทธิ์ 
รับเบี้ยยังชีพความ
พิการ 

ผูพิการมีรายไดเพ่ือใช 
จายในชีวิตประจำวัน 

สำนักงาน
ปลัด 

34 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อเสริมสราง
สวัสดิการทางสงัคม
ใหแกผูปวยเอดส 

ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดสในตำบล 
แมกรณ 

127,400 รอยละรอยของผู 
ปวยเอดสท่ีลง 
ทะเบียนเพ่ือขอรับ 
เบี้ยยังชีพ 

ผูปวยเอดสมีรายไดเพ่ือ 
ใชจายในชีวิตประจำวัน 

สำนักงาน
ปลัด 

  



๖๘ 
 

 
 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
35 โครงการอบรมพัฒนาครู

และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนองคการ
บริหารสวนตำบล 
แมกรณ และ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบล 
แมกรณ 

โรงเรียนองคการบรหิาร
สวนตำบลแมกรณ และ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบล
แมกรณ 
 

๑๔,๔๗๐ ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู 
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 

ครูและบคุลกรทาง
การศึกษาปรบัตัวไดทันตอ
การเปล่ียนแปลงตาม
สถานการณของสังคม 
 
 

กองการศึกษา 

36 อุดหนุนโรงเรียนบานปาง
คึก โครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวนั (ปลูก
พืชผักสวนครัว) 

นักเรียนสามารถปลูก
ผักสวนครัวซ่ึงสามารถ
นำมาประกอบอาหาร
กลางวันใหนักเรียน
ไดรับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

นักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปที่  ๔ – ๖ และ
มัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ 

๑๐,๐๐๐ นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกบัการปลูกผัก
ปลอดสารพิษไดรอย
ละ ๑๐๐ 

นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
การปลูกผักปลอดสารพิษ 

กองการศึกษา, 
โรงเรียนบาน 
ปางคึก 

37 โครงการสนับสนนุคาใช 
จายการบริหารสถาน 
ศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

เพ่ือสนับสนนุคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา
ต้ังแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาต้ังแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

847,270 รอยละของนักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุน 

นักเรียนไดรับความรูและ
ไดรับการพัฒนา 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 



๖๙ 
 

 
 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
38 อุดหนุนโรงเรียนบาน 

แมกรณ โครงการ
สรางสรรคยุวเกษตรตาม
รอยเทาพอ 

เพ่ือใหเกิดความรู
รอบตัว มีทักษะในการ
วางแผนการทำงาน
อยางเปนระบบ ลด
ปญหาของสังคม และ
เปนการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดำเนินชีวิต 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปที่ ๔–๖ ของ
โรงเรียนบานแมกรณ 

๒๐,๐๐๐ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  
๑-๖ มีความรู เขาใจ
ทักษะดานการเกษตร
เบื้องตนและเปนการ
นำเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในชีวิตประจำวัน 
รอยละ ๑๐๐ 
 

นักเรียนสามารถนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในชีวิตประจำวัน 

กองการศึกษา, 
โรงเรียนบาน 
แมกรณ 

39 โครงการสนับสนนุอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบองคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ 

เพ่ือใหนักเรียนทุก
ระดับชั้น อนุบาล – ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ 
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 
 

นักเรียนทุกระดับชั้น 1,526,740 นักเรียนได
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคนรอย
ละ ๑๐๐ 

นักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวนัทุกคน    

กองการศึกษา,
โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.แมกรณ 

  



๗๐ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
40 โครงการอาหารเสริม 

(นม) 
เพ่ือจัดหาอาหาร 
เสริม (นม) สำหรับ
นักเรียนรร.อบต. 
แมกรณ นักเรยีน  
ศพด.ต.แมกรณ 
นักเรียนโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ.ใน
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
 

นักเรียนโรงเรียน อบต.
แมกรณ, ศพด.ต. 
แมกรณและโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 3 โรง 

815,851.44 รอยละของ 
นักเรียนท่ีไดรับ 
อาหารเสริม (นม) 

นักเรียน รร.อบต. 
แมกรณ , ศพด. 
ต.แมกรณและนักเรียน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
ไดรับอาหารเสริม (นม) 
อยางเพียงพอ 

กองการศึกษา,
โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.แมกรณ 
และโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 
ในพ้ืนที่ตำบล 
แมกรณ 

41 อุดหนุนโรงเรียนบาน 
ปางริมกรณ โครงการ
ประดิษฐของใชจาก
เศษวัสดุเหลือใชใน
ทองถ่ิน 

นักเรียนมีความรูความ
เขาใจหลักการเลือกใช
วัสดุอุปกรณที่เหลือใช
นำมาประดิษฐและ
สามารถนำไปเปน
อาชีพเสริมได 
 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาทุกคน 

๑๐,๐๐๐ นักเรียนระดับ 
ประถมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนสามารถมี
ความรูในการประดิษฐ
จากสิ่งของท่ีเหลือใช
และสามารถนำไปเปน
อาชีพเสริมได 

กองการศึกษา 
/โรงเรียนบาน
ปางริมกรณ 

 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
42 อุดหนุนโรงเรียนบาน  

ปางริมกรณ โครงการจัด
ดอกไมสดและงาน
ใบตอง 

นักเรียนมีความรู 
เขาใจหลักการเลือกใช
วัสดุ อุปกรณ หลักการ
จัดดอกไม งานใบตอง 
และสามารถนำไปเปน
อาชีพเสริมได 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาทุกคน 

๑๐,๐๐๐ นักเรียนระดับ 
ประถมศึกษาทุกคน 

นักเรียนสามารถมีความรู
ในการจัดดอกไมสดและ
งานใบตองสามารถนำไป
เปนอาชีพเสริมได 
 

กองการศึกษา 
/โรงเรียนบาน
ปางริมกรณ 

43 สืบสานจัดงานประเพณี
หลอเทียนพรรษา 
ประจำป ๒๕๖๔ 

เพื่อสงเสริมอนุรักษ 
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

งานประเพณีหลอเทียน
พรรษา 

๒๗,๖๕๕ 
 

จำนวนผูที่เขารวม
โครงการ 

อนุรักษ สืบสานงาน
ประเพณวีัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

44 โครงการสรงนำ้พระธาตุ
ดอยตุง ประจำป ๒๕๖๔ 

เพื่อเปนการสงเสริม
และอนุรักษประเพณี
ทองถ่ินอันดีงามใหคง
อยูสืบตอไป 

พุทธศาสนิกชนชาว
เชียงราย คณะสงฆ
จังหวัดเชียงราย สวน
ราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๘,๐๐๐ 
 

พุทธศาสนิกชนชาว
เชียงราย คณะสงฆ
จังหวัดเชียงราย 
สวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ปละ ๑ คร้ัง 

สงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีทองถ่ินอันดีงาม
ใหคงอยูสืบตอไป 

กองการศึกษา 
/สนง.
วัฒนธรรม 
จังหวัด
เชียงราย 

รวม 16,504,924.64    
  



๗๒ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม 

เพ่ือใหบริการดาน
ความปลอดภัยใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ในชวงเทศกาลปใหม 

บูรณาการการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยลดอุบัติเหตุทางถนน
และใหบริการ
ประชาชนในชวง
เทศกาลปใหม  

8,210 อุบัติเหตุชวง 
เทศกาลปใหม 
ลดลงรอยละ 75 

ประชาชนไดรับบริการ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สำนักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล 
สงกรานต 

เพ่ือใหบริการดาน
ความปลอดภัยใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ในชวงเทศกาล 
สงกรานต 

บูรณาการการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยลดอุบัติเหตุทางถนน
และใหบริการ
ประชาชนในชวง
เทศกาลสงกรานต  

12,000 อุบัติเหตุชวง 
เทศกาลสงกรานต 
ลดลงรอยละ 75 

ประชาชนไดรับบริการ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สำนักงาน
ปลัด 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการฝกอบรมซอม

แผนปองกันสาธารณ
ภัยใหกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

๑.เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับสาธารณภัย
มากข้ึน 
๒.ประชาชนมีความรู
เขาใจในการปฏิบัติ
ตนเม่ือเกิดสาธารณ
ภัยตาง ๆ 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ  
จำนวน 40 คน 

14,435 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

1.ผูเขาการฝกอบรมมี

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับสาธารณภัย

มากข้ึน 

2.ผูเขาการฝกอบรมมี
ความรู ความเขาใจ 
และมีทักษะท่ีถูกตอง 
ในการชวยเหลือตนเอง 
และผูอ่ืนไดเบื้องตน  
 

 

สำนักงาน
ปลัด 

 

รวม 34,645    
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการจัดการสิ่งแวด 

ลอมและการคัดแยก
ขยะ 

เพ่ือรณรงคและสราง
จิตสำนึกเรื่องการคัด
แยกขยะ และลด
ปริมาณขยะในครวั 
เรือนใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

รณรงค อบรมสงเสริม
และสรางจิตสำนึกเรื่อง
การคัดแยกขยะใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ 

48,612 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

ประชาชนมีจิตสำนึก
เรื่องสิ่งแวดลอมและ
การคัดแยกขยะ  
ปริมาณขยะลดลง 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการศึกษาดูงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริหาร 
จัดการขยะ 13 หมูบาน 

เพ่ือนำคณะกรรมการ 

บริหารจดัการขยะของ
ตำบลแมกรณ ศึกษาดู
งาน เพ่ือประสิทธิภาพ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู  
การบริหารจัดการขยะ 

จากหนวยงาน/ชุมชน/
เอกชน ท่ีประสบ
ผลสำเร็จ หรือสามารถ
พัฒนาเปนตนแบบ/
แนวคิด/ตอยอดในการ 

คณะกรรมการบรหิาร
จัดการขยะสามารถนำสิ่งท่ี
ไดจากการศึกษาดูงาน
แลกเปลีย่นเรยีนรู มา
พัฒนาตอยอดแนวคิด
ใหกับหมูบาน/ตำบล 

 383,511  โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวทุก
ประการ 

คณะกรรมการบรหิาร
จัดการขยะของตำบล 

แมกรณ ศึกษาดูงาน 

เพ่ือประสิทธิภาพ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู การ
บริหารจดัการขยะ จาก
หนวยงาน/ชุมชน/เอกชน 
ท่ีประสบผลสำเร็จ หรือ
สามารถพัฒนา 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการ "Big Cleaning Day  

ประจำปงบประมาณ 
2564" 

1. เพ่ือนำขยะ RDF. และ
ขยะไมมีมลูคาออกจาก
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณให
บริษัทเอกชนนำไปกำจัด 

2. ขยะ RDF.และขยะไม
มีมูลคาถูกกำจัด 

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 31,580 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคทุก
ประการ 

ขยะ RDF.และขยะไมมี
มูลคาถูกกำจดัออกไปนอก
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการขนสงกอน
พลาสติก และกอนกลอง
นมไปจำหนาย 

1. เพ่ือขนสงกอน
พลาสติกและกอนกลอง
นม สงไปจำหนาย
ใหแกบริษัมเอกชน 

2. กอนพลาสตกิ กลอง
นม สามารถนำไป
จำหนายและมีมลูคา 

ขนสงกอนขยะและกลอง
นมในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
ไปจำหนายใหแก
บริษัทเอกชน 

3,500 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคทุก
ประการ 

ขยะกอนพลาสติกและ
กลองนมสามารถนำไป
จำหนายและมีมลูคา 

สำนักงาน
ปลัด 

5 โครงการยกยองครัวเรือน
ตนแบบในการบริหาร
จัดการขยะและรักษา
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือยกยองสราง
จิตสำนึกและสงเสริมการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน 

ครัวเรือนในพ้ืนท่ีตำบล  

แมกรณ ท่ีคัดแยกขยะและ
รักษาสิ่งแวดลอม    ท่ีอยู
อาศัยถูกสุขลักษณะ นาอยู 
นาอาศัย ไดรับการยกยอง 

88,200 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคทุก
ประการ 

ครัวเรือนท่ีมีการคัดแยกขยะ
และรักษาส่ิงแวดลอมท่ีอยู
อาศัยถูกสุขลักษณะนาอยูนา
อาศัยไดรับการยกยอง 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 โครงการปลูกปาเพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติ 
สงเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

พ้ืนท่ีปลูกปาทดแทน 
ในตำบล 

9,550 ดำเนินโครงการ
อยางนอยปละ 1 
โครงการ 

1)ปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและปาไมให
ประชาชนในพื้นที ่
2)ถวายเปนพระราชกุศล 

สำนักงาน
ปลัด 

7 โครงการบำรุงรักษา  
1 ทองถ่ิน 1 ถนนสวย 
ใสใจสิ่งแวดลอม ถนน
สายบานเวียงหวายถึง
บานสวนดอก 

เพ่ือดำเนินการสราง
บำรุงรักษา 1 ทองถ่ิ
น 1 ถนนสวย ใสใจ
สิ่งแวดลอมตาม
นโยบายฯ 

ถนนสายบาน 
เวียงหวาย  หมูท่ี 2  
ถึงบานสวนดอก  
หมูท่ี 3 ตำบลแมกรณ 
อำเภอเมือง  จังหวัด
เชียงราย 

            6,360  รอยละ 70 ของ
ความพึงพอใจ 

1)เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ
ถนนบานเวียงหวายถึง
บานสวนดอก 
2)สรางทัศนียภาพทีด่ี
ใหกับตำบล 
3)ลดมลพิษทางอากาศ
และลดภาวะโลกรอน 

สำนักงาน
ปลัด 

8 โครงการปองกันแกไข

ปญหาไฟปาและหมอก

ควัน 

เพื่อใหประชาชนตาํบล

แมกรณไดตระหนักถึง

พิษภัยของหมอกควันที่

เกิดจากไฟปาและเฝา

ระวัง ปองกันดูแล

สุขภาพของตนเอง 

ปองกันแกไขปญหาไฟ
ปาและหมอกควันใน
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 

9,850 สถานการณหมอก
ควันและไฟปา
ลดลงรอยละ 70 

ปญหาไฟปาและหมอก
ควันลดลง 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 581,163    

 



๗๗ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการสำรวจความ

พึงพอใจของประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีตำบล 
แมกรณ 

เพ่ือประเมินผลความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอคุณภาพ
การใหบริการของ
องคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ 

ประชาชนผูรับบริการ
ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ 
จำนวน 100 คน 

11,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี 
วางไวทุกประการ 

นำผลการศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชน 
ผูรับบริการในพ้ืนท่ี
ตำบลแมกรณ ไป
ประยุกตใชในการ
ใหบริการโดยตรง ตาม
ความตองการอยาง
แทจริงตอไป 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการดำเนินการ
และสนับสนุนการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรม
ของสวนราชการและ
องคกรจังหวัดเชียงราย 

เพ่ือเปนการสงเสริม
การดำเนินการจัด
กิจกรรมของอำเภอ
เมืองเชียงรายงานรัฐ
พิธีหรือรับเสด็จ งาน
ดานศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี
ตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนเปน
ประจำฯลฯ 

งานรัฐพิธีหรือรับเสด็จ 
งานดานศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี
ตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนเปน
ประจำฯลฯ 

7,836.37 การดำเนินการ
เก่ียวกับงานตาง ๆ 
ท่ีอำเภอจัดข้ึน 
ประสบผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ี
วางไว 

กิจกรรมตาง ๆประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุ 
ประสงคท่ีวางไว 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 



๗๘ 
 

 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินระดับ
อำเภอ  อำเภอเมือง
เชียงราย 

เพ่ือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวย
คาใชจายเพ่ือชวย 
เหลือประชาชนตาม
อำนาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2561 

อุดหนุนอำเภอเมือง
ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินระดับ
อำเภอ อำเภอเมือง
เชียงราย 

40,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

อปท.ในพ้ืนท่ีมีการ
ปฏิบัติถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยคา 
ใชจายเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชาชน 

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดเก็บภาษี
ประจำป 

เพื่อนำระบบคอม 
พิวเตอรและโปรแกรม
การจัดเก็บภาษีมาใช
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัด เก็บรายได และ
อำนวยความสะดวก
รวดเร็วแกผูชำระภาษี 
รวมถึงสามารถนำ
ขอมูลที่ไดมาบูรณาการ
ใชกับงานพัฒนาชุมชน
ได 

พ้ืนท่ีอบต.แมกรณ 3,024 จัดเก็บภาษีไดเพ่ิม
มากข้ึน 

ขอมูลในการจัดเก็บ
รายไดของ อบต.มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
และสามารถนำมาใช
สำหรับใหบริการแกผู
ชำระภาษีไดอยางรวด 
เร็วและมีประสิทธิภาพ 
งานพฒันาชุมชนสามารถ
นำขอมูลไปบูรณาการใช
สำหรับงานพฒันาชุมชน
ไดดวย 

สำนักงาน
ปลัด 

 



๗๙ 
 

 
   

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายท่ีดำเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีไดรับจริง หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
5 โครงการฝกอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 
และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม แกผูบริหาร 
พนักงานสวนตำบล 
พนักงานจาง และ
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบล 
แมกรณ 
 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถแกผู 
เขารับการฝกอบรม 
และทัศนศึกษาดูงาน 
ตลอดจนสราง
คุณธรรมจรยิธรรม 

ผูบริหาร พนักงานสวน
ตำบล ผูนำชุมชนกลุม
ตาง ๆ 

11,675 รอยละ 80 ของ
ผูบริหารพนักงาน 
ผูนำชุมชนกลุม 
ตาง ๆ 

นำความรูมาพัฒนา 
ทองถ่ิน 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 73,535.37    
รวมท้ังส้ิน 22,058,928.01    

 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

   3.  การติดตามและประเมินผลโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3.2  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (วันท่ี  1  ตุลาคม  2563  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2564) 
 

แผนงาน หมวด ประเภท หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร 

งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 1 4,500 

รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 1 28,000 

รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 2 24,390 

รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ครุภัณฑอ่ืน งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักงานปลัด 1 94,980 

สาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด 1 116,000 
เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร เคหะและชุมชน กองชาง 4 110,500 
เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภัณฑโรงงาน เคหะและชุมชน กองชาง 2 12,890 
เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภัณฑสำรวจ เคหะและชุมชน กองชาง 1 103,000 

รวม 13 494,260 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
 

ลำดับ แผนงาน ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร จัดซ้ือขาตั้งกลองแบบสามทอน 4,500 งานพัฒนาชุมชน 
2 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุ VHF/FM ชนิดประจำท่ี ขนาด 10 วัตต 

จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวเครื่องรับสงวิทยุ VHF/FM ชนิด            
2. ขนาด 10 วัตต            
3. ประกอบดวยตัวเครื่อง  เพาเวอรซัพพลาย  ไมโครโฟน 

28,000 งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

3 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซ้ือสายสงน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 10,900 งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

4 รักษาความสงบภายใน  จัดซ้ือสายสงน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว 13,490 งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

5 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑอ่ืน จัดซ้ือชุดผจญเพลิงในอาคาร (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) 94,980 งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
 
 
 
 



๘๒ 
 

 
 

ลำดับ แผนงาน ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6 สาธารณสุข ครุภณัฑการเกษตร จัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 116,000 งานพัฒนาชุมชน 
7 เคหะและชุมชน ครุภณัฑการเกษตร จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบจม (Submersible Pump) 

จำนวน 1 เครื่อง 
21,000 กองชาง 

8 เคหะและชุมชน ครุภณัฑการเกษตร จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบจม (Submersible pump)               
 - ขนาด 2 แรงมา ชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส 380 โวลท             
50 เฮิรต เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟาชนิดจุมใตน้ำ ขนาด 2            
แรงมา หรือ 1.1 กิโลวัตต ชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส 380             
โวลท 50 เฮิรต  จำนวน  1  เครื่อง 

24,500 กองชาง 

9 เคหะและชุมชน ครุภณัฑการเกษตร จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบจม (Submersible Pump) ขนาด 3 
แรงมา ขนาดทอ 2 นิ้ว 14 ใบพัด ไฟฟา 380 โวลท พรอม
อุปกรณ  จำนวน 1 เครื่อง 

37,000 กองชาง 

10 เคหะและชุมชน ครุภณัฑการเกษตร จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขงชนิดหัวปมทำจากสแตนเลส 
5.5 แรงมา ขนาดทอ 11/2  -  21/2 นิว้ ไฟฟา 380 โวลท 
จำนวน  1  เครื่อง 

28,000 กองชาง 

 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 
 

ลำดับ แผนงาน ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

11 เคหะและชุมชน ครุภัณฑโรงงาน สวานกระแทก จำนวน 1 ตัว คุณสมบัติ 
1. กำลังไฟฟา 430W 
2. มีโหมดการทำงาน 2 ระบบ(เจาะธรรมดา,เจาะคอนกรีต)  
3. ปรับหมุนไดซายขวา 
4. มาพรอมชุดกลอง 
5. ชุดดอกสวาน+ดอกไขควง  
สมรรถนะการเจาะ 
1. คอนกรีต 13 มม. 
2. เหล็ก 13 มม. 
3. ไม 18 มม. 
 

3,990 กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 
 

ลำดับ แผนงาน ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑโรงงาน สวานโรตารี่    
คุณสมบัติ            
1.มีความทนทาน            
2.ทำงานได3 แบบ คือแบบหมุนอยางเดียว,กระแทกอยางเดียวและ
หมุนพรอมกระแทก            
3.ความเร็วของการหมุนกลับเหมอืนกับการหมุนปกติ            
4.สามารถเปลี่ยนดอกสวานไดงายดวยปุมสไลด            
5.สวิทยเปด-ปดขนาดใหญและมปุีมล็อกการทำงานตอเน่ือง            
6.มไีฟ LEDสองช้ินงาน เพ่ือความสวาง            
7. ใชกับถาน CB-325 Specification 
8.กำลังไฟฟาท่ีใช 780w            
9.ความสามารถคอนกรีต 24 มม.(15/16")            
10.ความสามารถ เหล็ก 13 มม.(1/2")            
11.ความสามารถ ไม 32 มม.(1-1/4")            
12.อัตราเจาะกระแทกตอนาที0 - 4,500            
13.ความเร็วรอบตัวเปลา(rpm)0 - 1,100            
14.ขนาดเครื่อง (มม.)370x84x214 มม.              
15.(ยาวxกวางxสูง)            
14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")            
15. คณุลักษณะ มีกลองเก็บเครื่อง+ชุดดอกสวาน            
จำนวน 1 ตัว 

8,900 กองชาง 

 



๘๕ 
 

 
 
 

ลำดับ แผนงาน ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

13 เคหะและชุมชน ครุภัณฑสำรวจ จัดซ้ือกลองวัดมุม แบบอิเล็กทอรนิกส            
 - ชนิดอานคามุมไดละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)  
จำนวน 1 ตัว 
 

103,000 กองชาง 

รวมท้ังส้ิน 494,260  
 
 
 
 



๘๖ 
 

สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
 

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

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

20 20 100 

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

รวมคะแนน 100 100 98 
 

  1)  พบวาประเด็นยุทธศาสตร  ไดคะแนนสูงสุด  60  คะแนน  คิดเปนรอยละ  100  ของคะแนนใน
ภาพรวมท้ังหมด 

 ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผล  ประเด็นยุทธศาสตร  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ สอดคลองกับ  
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด  และสอดคลองกับสภาพสังคม  
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  และ  Thailand 4.0  
   
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 1.2  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน  
  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตร  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ในแตละประเด็น
เปนดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานของ
องคการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ   

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

(20) 
3 

(20) 
3 

(100) 
100 

 
ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

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

2 2 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.  ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห  ฯลฯ
   

2 2 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

4. ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

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

2 2 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

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

2 2 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 



๘๘ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 7.  ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

เชน  น้ำ  ปาไม  ภูเขา  คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

8. การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 

2 2 100 ขอมูลไมครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

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

3 3 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

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

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

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

(20) 
5 

(20) 
5 

(100) 
100 

 
ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

 2. การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการ
บังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

3 3 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

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

3 3 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

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

3 3 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

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

3 3 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

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

3 3 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 
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  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีการ
วิเคราะห ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติThailand4.0 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการบังคับใช 
สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน  การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน การ
วิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา  ผลการ
วิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนคิ  
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 
(โอกาส)   และ T-Threat  (อุปสรรค)   
 
 



๙๑ 
 

1.4  ยุทธศาสตร 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3.  ยุทธศาสตร
3.1  ยุทธศาสตร
ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ 

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

(60) 
10 

(60) 
10 

(100) 
100 

 
ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.2 ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

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

10 10 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

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

10 10 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปน
หรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธ
กับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

5 5 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิง
ท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะนำไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจน
ในส่ิงท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

5 5 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3.6 เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ี
จะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชัดเจน 

5 5 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่ จริง ที่ จะนำไปสูผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร 

5 5 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

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

5 5 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

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

5 5 100 ขอมูลครบถวน
ตามรูปแบบ
ประเมิน 

   
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
 การวิเคราะหยุทธศาสตร  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  สอดคลองกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ท่ีสอดคลอง และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  Thailand 4.0    
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด  วิสัยทัศน  มีลักษณะแสดง
สถานภาพท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน  กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ี  ซ่ึงจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ



๙๓ 
 

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการ  มีเปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ มีความสอดคลอง
และสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน  มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  มีจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง 
ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร   มีแผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  กำหนด
จุดมุงหมาย  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  กลยุทธ  จุดยืน
ทางยุทธศาสตร  ท่ีมีความชัดเจนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ิน  ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการ  จากแผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  และยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ผลผลิต/โครงการ 
เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด  กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน  ลักษณะเดียวกัน  เพ่ือนำไปสู
การจัดทำโครงการ  เพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินอยางถูกตองและครบถวน 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  2.1  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  เปนดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 9 90 

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

ตั้งงบประมาณไดถูกตอง  
5 5 100 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 5 100 

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

ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 100 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

5 5 100 

 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 5 100 
รวมคะแนน  100 97 97 

 
  1) พบวาประเด็นการสรุปสถานการณการพัฒนา และแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  ได
คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
  2) พบวาประเด็นการประเมินผล  การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ไดคะแนน
ต่ำสุด  8  คะแนน  คิดเปนรอยละ  80  ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
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  2.2  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการ  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ในแตละประเด็น
เปนดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

1. การสรุปสถาน 
การณการพัฒนา 

 

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

10 10 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

 

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

10 8 80 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

 

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

10 9 90 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 บรรลุวัต ถุประสงคและเปาหมายของ

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

    

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

 

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

10 10 100 
 

ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5. โครงการพัฒนา 
5.1  ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

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

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.2 กำหนดวตัถุ 
ประสงคสอดคลอง
กับโครงการ 
 

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

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
5.3  เปาหมาย(ผล 
ผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู
การตั้งงบประมาณ
ไดถูกตอง 

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

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 
 

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

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.5  เปาหมาย  
(ผลผลิตของโครง 
การ) มีความสอด 
คลองกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ

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

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 



๙๘ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

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

    

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ  
Thailand 4.0 

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

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.7 โครงการสอด 
คลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 

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

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

 
 
 



๙๙ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

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

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

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.9 งบประมาณ  
มีความสอดคลองกับ 
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

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

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอง
ใหสอดคลองกับโครงการ ถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคลองกับวัตถุ 
ประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 
 

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

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

 

 

 



๑๐๐ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
5.12 ผลที่คาดวา 
จะไดรับสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 
 

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

5 5 100 ผลการปฏิบัติ
อยูในเกณฑดี 

รวม 100 97 97  

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

 



ลําดับ ชาย หญิง รวม

รวมทั้งสิ้น 74 56 130

คิดเปนรอยละ 56.92 43.08 100
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

1.  เพศ

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป



2.  อายุ

ต่ํากวา 20 ป 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป มากกวา 60 ป

รวมทั้งสิ้น 9 20 20 21 36 24 130

คิดเปนรอยละ 6.92 15.39 15.39 16.15 27.69 18.46 100

102

สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

รวม

อายุ

ลําดับที่

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป



3.  ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี อื่น ๆ

รวมทั้งหมด 53 45 13 17 2 0 130

คิดเปนรอยละ 40.77 34.62 10 13.08 1.53 0 100

103

ลําดับ

การศึกษา

รวม

สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป



4.  อาชีพ

รับราชการ เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ

  คาขาย  
ธุรกิจสวนตัว

รับจาง นักเรียน 
นักศึกษา

เกษตรกร อื่น ๆ

รวมทั้งหมด 3 8 19 48 13 35 4 130

คิดเปนรอยละ 2.31 6.15 14.62 36.92 10 26.92 3.08 100

104

อาชีพ

ลําดับ รวม

สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป



ลําดับ ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ รวม คาเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ / กิจกรรม

25 103 2 130 2.18 ดี

2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ / กิจกรรม

26 99 5 130 2.16 ดี

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

28 96 6 130 2.17 ดี

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ
 / กิจกรรมตอสาธารณะ

28 93 9 130 2.15 ดี

5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม

23 92 15 130 2.06 ดี

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด

19 105 6 130 2.10 ดี

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น

21 101 8 130 2.10 ดี

8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน

20 102 8 130 2.09 ดี

9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม

28 94 8 130 2.15 ดี

คาเฉลี่ย  ตั้งแต     3.00 =  ดีมาก

           2.00  -  2.99  =  ดี

           1.00  -  1.99  =  พอใช
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5.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม

สวนที่  3 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

สวนที่  2  



ลําดับ ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 7.80

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.79

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.68

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 7.53

5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.53

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.59

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 7.63

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.52

106

5.  ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6  
 และ  GMS



ลําดับ ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 7.88

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.82

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.81

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 7.72

5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.58

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.63

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 7.74

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.72
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ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข  และการศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรมและการกีฬา



ลําดับ ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 7.58

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.58

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.53

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 7.55

5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.46

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.45

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 7.56

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.64
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย



ลําดับ ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 7.59

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.55

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.50

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 7.45

5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.43

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.45

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 7.61

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.53
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ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ําและ
การทองเที่ยว



ลําดับ ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.08

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.05

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.81

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 7.82

5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.58

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.82

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 7.88

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.94

110

ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



ลําดับ ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10  คะแนน)

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 7.65

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.56

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.42

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 7.41

5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.36

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.38

7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 7.62

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.58
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ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร



ลําดับ ชาย หญิง รวม

รวมทั้งสิ้น 316 334 650

คิดเปนรอยละ 48.62 51.38 100.00
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา

1.  เพศ

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป



2.  อายุ

ต่ํากวา 20 ป 21-40 ป 41-60 ป มากกวา 60 ป

รวมทั้งสิ้น 45 168 306 131 650

คิดเปนรอยละ 6.92 25.85 47.08 20.15 100
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รวม

อายุ

ลําดับที่

สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป



3.  ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช.

ระดับ
อนุปริญญา/

ปวส.
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี

รวมทั้งหมด 261 131 108 76 66 8 650

คิดเปนรอยละ 40.15 20.15 16.62 11.69 10.15 1.23 100
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ลําดับ

การศึกษา

รวม

สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป



4.  อาชีพ

รับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

  พนักงาน
บริษัทเอกชน

ธุรกิจ
สวนตัว

เกษตรกร รับจาง
ทั่วไป

อื่น ๆ

รวมทั้งหมด 15 19 83 110 219 168 36 650

คิดเปนรอยละ 2.31 2.92 12.77 16.92 33.69 25.85 5.54 100
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อาชีพ

ลําดับ รวม

สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น นอย ปานกลาง มาก รวม คาเฉลี่ย
ระดับความ
พึงพอใจ

1 ความพึงพอใจตอโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมกรณ หมูที่  1 
(ถนนเชื่อมบานแมกรณ  ถึง  บานเวียงหวาย)

30 356 264 650 2.36 ดี

2 ความพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานเวียงหวาย  หมูที่  2  (ซอย  4)

18 369 263 650 2.38 ดี

3 ความพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานสวนดอก หมูที่ 3 (ซอยจิตต
เมตต)

21 360 269 650 2.38 ดี

4 ความพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานแมสาด หมูที่ 4       (ซอยกลาง
ทุง)

25 367 258 650 2.36 ดี

5 ความพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานเมืองรวง  หมูที่  5 (ซอย
ทานตะวัน)

31 366 253 650 2.34 ดี

6 ความพึงพอใจตอโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบานแหลงน้ําหนองชางคต บานใหม
หมูที่  8

27 340 283 650 2.39 ดี

7 ความพึงพอใจตอโครงการกอสรางฝายคอนกรีต
เสริมเหล็กลําน้ํากรณ  บานปางกอก หมูที่  9

30 366 254 650 2.34 ดี

8 ความพึงพอใจตอโครงการขยายเขตวางทอ
ประปาภูเขาหวยน้ําริน  บานปางริมกรณ     
หมูที่  10

41 342 267 650 2.35 ดี
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงาน

สวนที่  2  

5.  ระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน + 6     และ
 GMS



ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น นอย ปานกลาง มาก รวม คาเฉลี่ย
ระดับความ
พึงพอใจ

9 ความพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานปางปาออ  หมูที่ 11  (ซอย 2)

17 367 266 650 2.38 ดี

10 ความพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานหนองเขียว  หมูที่ 12  (ซอย 2)

19 357 274 650 2.39 ดี

11 ความพึงพอใจตอโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานปาสักทอง หมูที่ 13

28 353 269 650 2.37 ดี

ลําดับ ประเด็นความคิดเห็น นอย ปานกลาง มาก รวม คาเฉลี่ย
ระดับความ
พึงพอใจ

12 ความพึงพอใจตอโครงการดําเนินโครงการพน
หมอกควันในพื้นที่ตําบลแมกรณ

35 319 296 650 2.40 ดี

13 ความพึงพอใจตอโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

31 332 287 650 2.39 ดี

14 ความพึงพอใจตอโครงการสืบสานประเพณีหลอ
เทียนพรรษา

77 286 287 650 2.32 ดี

15 ความพึงพอใจตอโครงการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม/เทศกาล
สงกรานต

79 283 288 650 2.32 ดี

16 ความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรมซอมแผน
ปองกันสาธารณภัยใหกับประชาชน

95 294 261 650 2.26 ดี

17 ความพึงพอใจตอโครงการจัดการสิ่งแวดลอม
และการคัดแยกขยะ

27 324 299 650 2.42 ดี

18 ความพึงพอใจตอโครงการดําเนินโครงการ " Big
 Cleaning Day "

21 334 295 650 2.42 ดี

117

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ



19 ความพึงพอใจตอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีประจําป

25 323 302 650 2.43 ดี

คาเฉลี่ย  ตั้งแต    3.00  =  ดีมาก

 2.00  -  2.99    =  ดี

 1.00  -  1.99    =  พอใช
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ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร



๑๑๙ 

สวนที่  4  สรุปผล  ขอสงัเกต  ปญหา/อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

************************************ 
1. สรุปผล/ขอสังเกต  การพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
  1.1.1 ยุทธศาสตร  ท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุม
อาเซียน + 6 และ GMS  บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เฉพาะป พ.ศ. 2564 
ตามแผนจำนวน  101  โครงการ  ดำเนินการจริง  21  โครงการ  คิดเปนรอยละ  20.79 

1.1.2  ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานการพัฒนาสังคม  สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เฉพาะป 
พ.ศ. 2564 ตามแผนจำนวน  167  โครงการ  ดำเนินการจริง  44  โครงการ  คิดเปนรอยละ  26.35 
  1.1.3  ยุทธศาสตร  ท่ี  3  ดานการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียนรอย 
บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เฉพาะป พ.ศ. 2564 ตามแผนจำนวน  10 
โครงการ  ดำเนินการจริง  3  โครงการ  คิดเปนรอยละ  30 
  1.1.4 ยุทธศาสตร  ท่ี  4  ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม 
แหลงน้ำ  และการทองเท่ียว  บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)  เฉพาะป 
พ.ศ.  2564  ตามแผนจำนวน  26 โครงการ  ดำเนินการจริง  0  โครงการ  คิดเปนรอยละ  0 
  1.1.5 ยุทธศาสตร  ท่ี  5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เฉพาะป พ.ศ. 2564  ตามแผนจำนวน  27 
โครงการ  ดำเนินการจริง  8  โครงการ  คิดเปนรอยละ  29.63 
  1.1.6 ยุทธศาสตร  ท่ี  6  ดานการการเมืองและการบริหาร  บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 -  2565)  เฉพาะป  พ.ศ. 2564  ตามแผนจำนวน  10 โครงการ  ดำเนินการจริง  5 
โครงการ  คิดเปนรอยละ  50 
  โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) (เฉพาะป พ.ศ. 
2564)  จำนวน  341  โครงการ  ดำเนินการจริง   81  โครงการ   หรือคิดเปนรอยละ  23.75  ของ
จำนวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  (เฉพาะป พ.ศ. 2564)  (วันท่ี 1 
ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564) 

1.2 ความสำเร็จของโครงการพัฒนา 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)  ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ.  2564  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดกำหนดเครื่องมือท่ี
ใชในการติดตามและประเมินผล คือการสำรวจ(surveys)โดยการสุมสงแบบสำรวจลงไปในพ้ืนท่ีตำบลแม
กรณ 
จำนวน  650  ชุด  ใหกับกลุมประชากรในพ้ืนท่ี 13  หมูบาน  แลวนำมาสรุปขอมูลจากแบบสำรวจดังกลาว 
ซ่ึงจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ  ตอผลการดำเนินโครงการขององคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ   จาก 

ประชากร 
เพศ ชาย       จำนวน  316 คน คิดเปนรอยละ  48.62 
เพศหญิง       จำนวน  334 คน คิดเปนรอยละ  51.38 
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   อายุ 
  ต่ำกวา 20 ป        จำนวน    45  คน คิดเปนรอยละ    6.92 
  21-40 ป      จำนวน  168  คน คิดเปนรอยละ  25.85 
  41-60 ป      จำนวน  306  คน คิดเปนรอยละ  47.08 
  มากกวา 60 ป      จำนวน  131  คน คิดเปนรอยละ  20.15 
   ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา      จำนวน  261  คน คิดเปนรอยละ  40.15 
  มัธยมศึกษาตอนตน     จำนวน  131  คน คิดเปนรอยละ  20.15 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน  108 คน คิดเปนรอยละ 16.62 
  ระดับอนุปริญญา/ปวส.   จำนวน    76 คน คิดเปนรอยละ 11.69 
  ปริญญาตรี      จำนวน    66 คน คิดเปนรอยละ 10.15 
  สูงกวาปริญญาตรี     จำนวน      8 คน คิดเปนรอยละ   1.23 
   อาชีพ 
  รับราชการ      จำนวน    15 คน คิดเปนรอยละ   2.31 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ     จำนวน    19 คน คิดเปนรอยละ   2.92 
  พนักงานบริษัท      จำนวน    83 คน คิดเปนรอยละ  12.77 
  ธุรกิจสวนตัว      จำนวน  110 คน คิดเปนรอยละ  16.92 
  เกษตรกร      จำนวน  219 คน คิดเปนรอยละ  33.69 
  รับจางท่ัวไป      จำนวน  168 คน คิดเปนรอยละ  25.85 
  อ่ืน ๆ       จำนวน     36 คน คิดเปนรอยละ  5.54 
ความพึงพอใจตอผลการดำเนินโครงการ เปนดังนี้ 
  1.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมกรณ  หมูท่ี  1 (ถนนเช่ือมบาน 
แมกรณ  ถึง  บานเวียงหวาย) 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  30  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  356  คน  และระดับมาก  
จำนวน  264   คาเฉลี่ย  2.36  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเวียงหวาย  หมูท่ี  2  (ซอย  4) 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650  คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  18  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  369  คน  และระดับมาก  
จำนวน  263   คาเฉลี่ย  2.38  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสวนดอก หมูท่ี 3 (ซอยจิตตเมตต) 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  21  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  360  คน  และระดับมาก  
จำนวน  269   คาเฉลี่ย  2.38  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
 



 
 

๑๒๑ 
 

  4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมสาด หมูท่ี 4 (ซอยกลางทุง) 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  25  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  367  คน  และระดับมาก  
จำนวน  258   คาเฉลี่ย  2.36  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเมืองรวง  หมูท่ี  5 (ซอยทานตะวัน) 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  31  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  366  คน  และระดับมาก  
จำนวน  253   คาเฉลี่ย  2.34  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  6.  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบานแหลงน้ำหนองชางคต  บานใหม  หมูท่ี  8 
  จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  27  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  340  คน  และระดับมาก  
จำนวน  283   คาเฉลี่ย  2.39  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  7.  โครงการกอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็กลำน้ำกรณ  บานปางกอก  หมูท่ี  9 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  30  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  366  คน  และระดับมาก  
จำนวน  254   คาเฉลี่ย  2.34  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี  
  
  8.  โครงการขยายเขตวางทอประปาภูเขาหวยน้ำริน  บานปางริมกรณ  หมูท่ี  10 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  41  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  342  คน  และระดับมาก  
จำนวน  267   คาเฉลี่ย  2.35  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  9.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปางปาออ  หมูท่ี  11  (ซอย 2) 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  17  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  367  คน  และระดับมาก  
จำนวน  266   คาเฉลี่ย  2.38  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  10.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองเขียว  หมูท่ี  12  (ซอย 2) 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  19  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  357  คน  และระดับมาก  
จำนวน  274   คาเฉลี่ย  2.39  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  11.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาสักทอง หมูท่ี 13 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  28  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  353  คน  และระดับมาก  
จำนวน  269   คาเฉลี่ย  2.37  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
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  12.  โครงการดำเนนิโครงการพนหมอกควันในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  35  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  319  คน  และระดับมาก  
จำนวน  296   คาเฉลี่ย  2.40  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  13.  โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 
  จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  31  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  332  คน  และระดับมาก  
จำนวน  287   คาเฉลี่ย  2.39  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  14.  โครงการสืบสานประเพณีหลอเทียนพรรษา 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  77  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  286  คน  และระดับมาก  
จำนวน  287   คาเฉลี่ย  2.32  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี  
 
  15.  โครงการปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม/เทศกาลสงกรานต 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  79  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  283  คน  และระดับมาก  
จำนวน  288   คาเฉลี่ย  2.32  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  16.  โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันสาธารณภัยใหกับประชาชน   
  จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  95  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  294  คน  และระดับมาก  
จำนวน  261   คาเฉลี่ย  2.26  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  17.  โครงการจัดการส่ิงแวดลอมและการคัดแยกขยะ 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  27  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  324  คน  และระดับมาก  
จำนวน  299   คาเฉลี่ย  2.42  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
  18.  โครงการดำเนินโครงการ " Big Cleaning Day " 
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  21  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  334  คน  และระดับมาก  
จำนวน  295   คาเฉลี่ย  2.42  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   
 
  19.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจำป   
   จากผลสำรวจจากกลุมตัวอยาง  650 คน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  อยูในระดับนอย  จำนวน  25  คน  ระดับปานกลาง  จำนวน  323  คน  และระดับมาก  
จำนวน  302   คาเฉลี่ย  2.43  ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาฯอยูในระดับ  ดี   



 
 

๑๒๓ 
 

 
  1.3  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณในภาพรวม 
   ผลจากการสำรวจความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ
ในภาพ ความพึงพอใจอยูในระดับ  ดี 
 
2.  ปญหา/อุปสรรค 

    สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดเสนอ
ความเห็นจากผลการติดตามและประเมินผลแผนฯในปงบประมาณ  2564  จะเห็นวาโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ป  2564  มีท้ังหมด  จำนวน  341  โครงการ  ดำเนินการจริง จำนวน  81  โครงการ
คิดเปนรอยละ  23.75  ซ่ึงจะเห็นไดวารอยละของโครงการพัฒนาท่ีไดดำเนินการจริงคอนขางต่ำ  ซ่ึงอาจจะ
เนื่องมาจากขอจำกัดเรื่องงบประมาณท่ีมีไมเพียงพอ  แตความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีมีมาก  ผูบริหาร
มีแนวทางท่ีจะพัฒนาอยางตอเนื่อง  จึงทำใหเกิดโครงการพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีเปน
จำนวนมาก 
  

3. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

  ดังนั้น  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  ควรคำนึงถึงงบประมาณท่ีจะนำมาดำเนินการเปน
สำคัญ  และผูรับผิดชอบโครงการควรผลักดันใหมีการดำเนินโครงการอยางจริงจัง   
   
   
  นายบดินทร หงษหิน ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องคการบริหารสวนตำบล 
แมกรณ 
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