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ค าน า 

 การวางแผนเป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งในการบริหาร  เพราะแผนเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายและ
วิธีด าเนินการเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายนั้นๆ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกองก๋อย  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งได้ก าหนดทิศทางเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย  ได้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  พิจารณาถึงสภาพปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น  ความต้องการของ
ประชาชนเป็นส าคัญ  โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเป็นหลัก  ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติหลังจาก
ผ่านการน าเสนอโครงการ   ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติโครงการตามขั้นตอน 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย  ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจาก
ความร่วมมือของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกอง
ก๋อย  ประชาคมท้องถิ่นเป็นอย่างดี  องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อยจึงขอขอบคุณมา  ณ  ที่นี้  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทาง
ในการบรรลุพ้ืนฐานและการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้  เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการเกิดขึ้นในอนาคต  
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางของการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้เพ่ือให้แผนยุทศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

อย่างรอบด้าน  หมายถึง  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการค านึงถึงสภาพการณ์ที่จะต้องบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งมิติด้านการ
พัฒนา  ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  องค์กร  และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนมิติในเชิงพ้ืนที่  ทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พ้ืนที่ระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ  ระดับ
ทวีป  จนกระท่ังในระดับโลกด้วย 

สาเหตุที่ต้องมองอย่างรอบด้าน  เพราะในโลกของความเป็นจริงนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน  ทั้ง
ในด้าน  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  สังคม  และองค์กรทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  ระดับทวีปและใน
ระดับโลกล้วนส่งผลกระทบต่อเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม   จึงกล่าวได้ว่า
ปรากฏการณ์ทั้ง  4  ด้านที่เกิดกับเขตพ้ืนที่  4 ระดับนี้  ล้วนถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้องค านึงถึงใน
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 

ดังนั้น  ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  จึงไม่ควรมองรอบด้านเพียงเขตพ้ืนที่การ
ปกครองตนเองเท่านั้น  แต่ต้องมองให้กว้างออกไปคลุมเขตพ้ืนที่อ่ืนด้วย  ทั้งนี้เพ่ือให้การวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลรับมือกับสถานการณ์  หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจาก
เขตพ้ืนที่เหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันจนท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่  หรือหาหนทาง
ป้องกันอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนได ้ (Proactive)  
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 อย่างเป็นระบบ  หมายถึง  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องด าเนินอย่างเป็นขั้นตอน  ซึ่งประกอบด้วย  8  ขั้นตอนดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
2. การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน  และก าหนดประเด็นใน

การพัฒนา 
3. การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น76 
6. การก าหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
7. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
8. การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 
 การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปทางทิศทางใด  จ าเป็นต้องมีการก าหนด  วิสัยทัศน์  หรือภาพในอนาคตและ
แปลงมาสู่การปฏิบัติ  ดังนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  จึงได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้จ านวน            
2  ประเภท  คือ  
 1.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 
 2.  แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการ
ทบทวนและจัดท าทุกปีงบประมาณ ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนี้จะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผู้ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้อง
ตระหนักถึงขั้นตอน และก าหนดเวลาของการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาของทั้งระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย หนา้ ๖ 

 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ) 

นโยบายของรัฐบาล 
(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป) 

นโยบายกระทรวง  กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณาการในมิติเชิงพ้ืนที่) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  น าไปสู่การท างบประมาณ) 
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ประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  2 ประเภท  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์   
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอ าเภอ 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี 
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบแผนงาน 
 

 ในส่วนของ  แผนการด าเนินงาน  ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  นั้น  มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา  แต่เป็นเอกสารที่
รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ปีงบประมาณเพ่ือให้ทราบกจิกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ 
 

องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  ได้ก าหนดองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้สรุปได้ดังนี้ 
 

 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ  การผังเมือง  ตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
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 สภาพทั่วไป 

 

  ที่ตั้ง ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อยพิกัดที่  47 Q 0414731  Utm  2000380     
สูงกว่าระดับน้ าทะเล 783  เมตร 
         องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบล  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
(ล าดับที่ 1952 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขต           
ป่าสงวนแห่งชาติ  “ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  โซน  ซี”  อยู่ทางทิศทางตะวันออกของอ าเภอสบเมย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ห่างจากอ าเภอสบเมยประมาณ  84  กิโลเมตร  การเดินทางเข้าสู่อ าเภอสบเมยต้องผ่านเขต
ต าบลบ่อสลี  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  และต้องผ่าน เขตอ าเภอแม่สะเรียงเนื่องจากไม่มีถนนสายหลักจาก
ต าบลเข้าสู่อ าเภอโดยตรง 

 

 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 
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 เนื้อที ่
 เนื้อที่องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย มีเนื้อที่ทั้งหมด   232  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  

145,000  ไร่  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก

กึ่งกลาง น้ าแม่ริด บรอเวณพิกัด M V 037954 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามสันดอยดงคืด ถึงสันดอยสัน
หลวงแม่โสร่ง บริเวณพิกัด M V 083930 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามสันดอยระหว่างล าห้วยกองจา
กับล าห้วยแม่แพน้อย ถึงล าห้วยแม่ตื่น บริเวณพิกัด M V 103964 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
กึ่งกลางล าห้วยแม่ตื่น ถึงจุดตัดน้ าแม่ริด บริเวณพิกัด M V 114977 ไปตามกึ่งกลางน้ าแม่ริด ถึงน้ าแม่ริด 
บริเวณพิกัด M V 114980 ไปทางทิศเหนือตามสันดอยตาลายป่าครั่ง ถึงบริเวณพิกัด M V 114997 ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสันดอยสันกะโต๋ ผ่านไปตามสันดอยห้วยหวาย สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ าแม่ริด บริเวณ
พิกัด M V 152017 รวมระยะทางดา้นทิศเหนือประมาณ 39.3 กิโลเมตร  

  ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลแม่ตื๋น อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเรื่มต้นจาก
กึ่งกลางน้ าแม่ลอบ บริเวณพิกัด M V 096830 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางน้ าแม่ลอบ (แนว
แบ่งเขตจังหวัด) สิ้นสุดที่จุดตัดน้ าแม่ริดกับน้ าแม่ลอบ บริเวณพิกัด M V 010848 รวมระยะทางด้านทิศใต้
ประมาณ 13 กิโลเมตร 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางน้ าแม่ริด บริเวณพิกัด M A 152017 ลงมาทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางน้ าแม่ริด (แนวแบ่งเขตจังหวัด) ถึง
น้ าแม่โถ บริเวณพิกัด M A 158003 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางน้ าแม่โถ ถึงน้ าแม่โถ บริเวณพิกัด            
M V 207968 ลงมาทางทิศใต้ ตามสันดอยหลวงตาด ผ่านไปตามสันดอยสันหลวง ถึงล าห้วยดอนกอก 
บริเวณพิกัด M V 165882 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางน้ าแม่วอม สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ าแม่ลอบ 
บริเวณพิกัด M V 096830 รวมระยะทางดา้นทิศตะวันออกประมาณ 32.7 กิโลเมตร  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย และต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้น กึ่งกลางน้ าแม่ริด บริเวณพิกัด M V 010848 ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตาม
กึ่ งกลางน้ าแม่ ริด  ถึ งจุดตัดน้ าแม่ ริดกับล าห้ วยแม่ออก บริ เวณ พิกัด M V 005896 ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางน้ าแม่ริด สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ าแม่ริด บริเวณพิกัด M V 037954 รวมระยะ
ทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 15.9 กิโลเมตร        

 ภูมิประเทศ 

       ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย ประมาณ 95% เป็นภูเขาสูงชัน  มีพ้ืนที่ราบระหว่าง
หุบเขาประมาณ  5% ของพ้ืนที่ต าบล ดังนั้นหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย  จึงตั้งอยู่
ในภูเขาสูงชันและบริเวณหุบเขาเป็นส่วนใหญ่มีแหล่งน้ าส าคัญที่ผ่าน เช่น  ล าห้วยน้ าแม่ลิด 
ล าห้วยน้ าแม่โถ , ล าห้วยแม่แพน้อย , ห้วยแม่วอน , ห้วยแม่ลอย , ห้วยบอน , ห้วยกองนา , ห้วยอึนก๋ืน และล า
ธารขนาดเล็กตามหุบเขา 
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       จ านวนหมู่บ้าน   9  หมู่บ้าน 
       จ านวนหมู่บ้านในเขต  อบต. ทั้งหมู่บ้าน   9  หมู่ ได้แก่ 

       หมู่ที่  1 บ้านกองก๋อย  ประกอบด้วย  หมู่บ้านบริวาร  1 หย่อมบ้าน คือ  บ้านสัน 
       หมู่ที่  2 บ้านผาเยอ  ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร  1 หย่อมบ้าน คือ  บ้านผาเยอน้อย  
  หมู่ที่  3 บ้านแม่แพหลวง    
  หมู่ที่  4 บ้านห้วยเกี๋ยง  ประกอบด้วย  หมู่บ้านบริวาร  5  หย่อมบ้าน  คือ  บ้านห้วยเกี๋ยง  
                  บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย , บ้านห้วยไก่ป่า , บ้านห้วยช้างหลวง, บ้านห้วยช้างน้อย 
  หมู่ที่  5 บ้านแม่แพน้อย  
  หมู่ที่  6 บ้านห้วยวอก  ประกอบด้วย  หมู่บ้านบริวาร  2  หย่อมบ้านคือ  บ้านสบแปะ ,  
                  บ้านห้วยบุก                                                                   
       หมู่ที่  7 บ้านท่าฝาย 
       หมู่ที่  8 บ้านทะโลง  (ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน  เดือน  สิงหาคม  2546 )  ประกอบด้วย 
                  หมู่บ้านบริวาร  1  หย่อมบา้น  คือ  บ้านทะโลงใต้ 
       หมู่ที่  9 บ้านกองต๊อก  (ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน  เดือน  สิงหาคม  2546)  ประกอบด้วย 
                  หมู่บ้านบริวาร  2  หย่อมบ้าน  คือ  บ้านผาอันเหนือ , บ้านผาอันใต้ 

ตารางแสดงหมู่บ้าน  ชื่อหมู่บ้าน  ชื่อผู้ปกครองหมู่บ้าน  และต าแหน่งทางการปกครอง 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้ปกครองหมู่บ้าน 
ต าแหน่ง 

ทางการปกครอง 
1 บ้านกองก๋อย นายอนัน  ปิงต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านผาเยอ นายปรั่งอ่วย  รัศมีแสงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านแม่แพหลวง นายยุทธ  หยกจารุพงศ์ลาภ ก านัน 
4 บ้านห้วยเกี๋ยง นายโนอือ  รวมแดนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านแม่แพน้อย นายกือจ่อ  ผ่องใสนที ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านห้วยวอก นายค าสุข  แก้วกระจายวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านท่าฝาย นายคุณาสิน  มรดกธีรภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านทะโลงเหนือ นายนุจ่อ  ชอบด าริ ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านกองต๊อก นายพีรรัช  นิลแก้วแก่ง ผู้ใหญ่บ้าน 

 
ประชากร 

 ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง  ประมาณ  95%  เป็นคนพ้ืนราบประมาณ  5%
ประชากรทั้งสิ้น  5,425  คน  แยกเป็นชาย  2,662  คน  เป็นหญิง  ๒,763  คน  มีจ านวนหลังคาเรือน 
2,404  หลัง   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  21  คน/ตารางกิโลเมตร  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  รวม  3,789  คน  
(ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
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 แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน บ้านรื้อถอน รวม ชาย หญิง รวม 
1 บ้านกองก๋อย 273 1 274 281 294 575 
2 บ้านผาเยอ 342 3 345 366 375 741 
3 บ้านแม่แพหลวง 413 3 416 559 529 1,088 
4 บ้านห้วยเกี๋ยง 332 7 339 335 345 680 
5 บ้านแม่แพน้อย 200 2 202 203 176 379 
6 บ้านห้วยวอก 321 3 324 327 303 630 
7 บ้านท่าฝาย 174 0 174 229 222 451 
8 บ้านทะโลงเหนือ 194 1 195 292 232 524 
9 บ้านกองต๊อก 134 1 135 171 186 357 

รวม 2,383 21 2,404 2,763 2,662 5,425 
        ที่มา :  ส านักบริหารงานทะเบียน  อ าเภอสบเมย  กรมการปกครอง  ตุลาคม  2559 

 สภาพทางเศรษฐกิจ 
  อาชีพ 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม , ปศุสัตว์ดั้งเดิม  และ
ค้าขายบางส่วน  เช่น  ท าไร่ข้าว  (แบบไร่เลื่อนลอย)  ท าสวนกะหล่ าปลี   สวนพริก   สวนฟักทอง  สวนมะเขือ
เทศ  และประมาณ 0.5%  ประกอบอาชีพทอผ้าพ้ืนบ้าน  และเลี้ยงสัตว์  รายได้เฉลี่ยของราษฎรประมาณ  
15,000.- บาท/ปี 

หน่วยธุรกิจในเขต   องค์การบริหารส่วนต าบล 
  ปั้มน้ ามันและก๊าซ 5 แห่ง  
  หมู่ที่   2     จ านวน         2   แห่ง 
  หมู่ที่   3     จ านวน         2   แห่ง 
  หมู่ที่   7     จ านวน         1   แห่ง   
  โรงสีข้าว  2 แห่ง  (ม.1) 
  ร้านอาหาร  5 แห่ง  (ม.1) 
  อู่ซ่อมรถ  2 แห่ง  (ม.1) 
  บ้านเช่า  1 แห่ง  (ม.7 ) 
  โรงขึ้นพืชผลทางการเกษตร        7   แห่ง  (ม.7) 
  คลินิก    1 แห่ง  (ม.1) 
  พ้ืนทีเ่ช่า  1  แห่ง  (ม.1) 
  จ าหน่ายแก๊ส  1 แห่ง  (ม.1) 
  ร้านเสริมสวย  2 แห่ง  (ม.1) 
  ร้านซ่อมรถ  1 แห่ง  (ม.1) 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย หนา้ ๑๒ 

 

            ร้านขายของช า   จ านวน  25  แห่ง  ได้แก่ 
  หมู่ที่   1     จ านวน       12    แห่ง 
  หมู่ที่   2     จ านวน        3    แห่ง 
  หมู่ที่   3     จ านวน        3    แห่ง 
  หมู่ที่   4     จ านวน        1    แห่ง 
  หมู่ที่   6 จ านวน        2   แห่ง 
  หมู่ที่   7     จ านวน       1   แห่ง 

หมู่ที่   8     จ านวน        1   แห่ง 
หมู่ที่   9 จ านวน        2   แห่ง 

 สภาพสังคม 

     -  การศึกษา 
      โรงเรียนประถมศึกษา  7 แห่ง 

- โรงเรียนบ้านกองก๋อย 
- โรงเรียนบ้านแม่แพ 
- โรงเรียนบ้านผาเยอ 
- โรงเรียนบ้านห้วยวอก 
- โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 
- โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 
- โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา   1   แห่ง   (โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านกองก๋อย) 
ศูนย์การเรียนแม่ฟ้าหลวง 2   แห่ง   (ศูนย์การเรียนบ้านกองต๊อก,  ศูนย์การเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4   แห่ง   
    - ศพด.บ้านกองก๋อย  ม.1  (ถ่ายโอนจาก  กรมพัฒนาชุมชน) 
    - ศพด.บ้านแม่แพ  ม.3  (ถ่ายโอนจาก  กรมพัฒนาชุมชน)  
    - ศพด.บ้านผาเยอ  ม.2  ( อบต.จัดตั้งเองเมื่อเดือน  สิงหาคม  2551 )  
    - ศพด.บ้านทะโลง  ม.8  (อบต.จัดตั้งเอง เมื่อเดือน  มีนาคม  2554 ) 

      -  สถาบันและองค์การทางศาสนา 
วัด/ส านักสงฆ ์   1 แห่ง  (วัดบ้านกองก๋อย หมู่ 1) 
โบสถ ์    2 แห่ง  (บ้านแม่แพหลวง หมู่ 3 , บ้านท่าฝาย หมู่ 7) 
 
      -  สาธารณสุข 

 สถานีอนามัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล   1  แห่ง  (บ้านกองก๋อย  หมู่ 1)  
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  40 

           -  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               - สถานีต ารวจ    1     แห่ง  (สถานีต ารวจภูธรต าบลกองก๋อย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1) 
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การบริการพื้นฐาน 
- การคมนาคม 
การคมนาคมภายในต าบลเป็นไปด้วยความยากล าบาก  เนื่องจากพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชันถนนสายต่าง ๆ

ภายในต าบล ประกอบด้วยถนนดินลูกรังจ านวน  8  สาย  ประกอบด้วย 
 - ถนนสายหลักภายในต าบล  (สายบ้านกองก๋อย  หมู่ที ่1  -  บ้านห้วยวอก  หมู่ที่ 6 )  จ านวน  1  
สาย  ระยะทาง  40  กิโลเมตร  เป็นถนนดินลูกรังเดิมการคมนาคมเป็นไปด้วยความยากล าบากเนื่องจากมี
สภาพสูงชันทรุดโทรมและคับแคบ  เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน(โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน) 

- ถนนสายรอง  (สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน )  จ านวน  7  สาย  เป็นถนนดินลูกรังมีสภาพสูงชัน            
ทรุดโทรมและคับแคบ  ถนนยางแอสฟัลติค จ านวน  1  สาย 

- ถนนเชื่อมระหว่างต าบลกองก๋อย  (บ้านกองก๋อย  หมู่ที่ 1)  และต าบลป่าโปง  (บ้านกองแป            
หมู่ที ่2)  ระยะทาง  7  กิโลเมตร 

- การโทรคมนาคม 
          -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข    1   แห่ง  ( ไปรษณีย์หมู่บ้าน  หมู่ที่  1 ) 

           -  เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  ( ตั้งอยู่  อบต.กองก๋อย ม.1)  รับสัญญาณได้ชัดเจน  3  หมู ่
- การไฟฟ้า 

หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้จ านวน  6  หมู่บ้าน  1,596   ครัวเรือน  จ านวนประชากร  3,758  คน    
หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จ านวน  3  หมู่บ้าน  787   ครัวเรือน  จ านวนประชากร  1,667  คน   

- แหล่งน้ าธรรมชาติ                                                       
  ล าน้ า  ล าห้วย     7  แห่ง 
  บึง  หนองและอ่ืนๆ    - แห่ง 

 - แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
ฝายน้ าล้น    1 แห่ง 

   บ่อน้ าตื้น    7 แห่ง 
บ่อโยก     - แห่ง 

   สระน้ าขนาดเล็ก    3 แห่ง 
   คลองส่งน้ า    2 แห่ง 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 

- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลที่ส าคัญได้แก่ ล าห้วยสายใหญ่หลายสายและป่าไม้  (ป่าเต็งรัง)  ซึ่ง
ป่าไม้ในปัจจุบันถูกท าลายไปมากเนื่องจากชาวบ้านท าไร่เลื่อนลอยและแร่เฟลสปาร์  มีล าห้วยน้ าแม่ลิด และ         
ล าห้วยน้ าแม่โถ  ล าห้วยกองนา เป็นน้ าสายหลัก  มีน้ าตกแม่ลิด(ตั้งอยู่ที่บ้านกองก๋อย)  และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม 
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- มวลชนจัดตั้ง 

   ลูกเสือชาวบ้าน    2 รุ่น  130  คน  
   ไทยอาสาป้องกันชาติ   3 รุ่น  120  คน 
   กองหนุนเพื่อความมั่นคง   - รุ่น    -  คน 

     อ่ืน ๆ  (ระบุ)  อปพร.   2 รุ่น    20  คน  (รุ่นที่ 1/2547) 

โครงสร้างและอ านาจหน้าที่  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกองก๋อย  ประกอบด้วย 

   1.   ด้านการเมือง-การบริหาร 
             คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
             ปัจจุบัน  อบต.กองก๋อย  มีคณะผู้บริหารฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2546  ประกอบด้วย 
             -   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  ต าแหน่ง  
             -   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  ต าแหน่ง 
             -   เลขานุการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  1  ต าแหน่ง 

             2.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
           -   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  18  คน  (9 หมู่บ้าน) 
           -   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1  ต าแหน่ง  (มาจากการคัดเลือก

กันเองของสมาชิกสภา  อบต. และนายอ าเภอลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง) 
             -   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1  ต าแหน่ง  (มาจากการคัดเลือก
กันเองของสมาชิกสภา  อบต. และนายอ าเภอลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง) 
             -   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1  ต าแหน่ง  (มาจากการคัดเลือก
กันเองของสมาชิกสภา  อบต. และนายอ าเภอลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง) 

   โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย 
พนักงานส่วนต าบล  9   คน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  8 คน 
พนักงานจ้างทั่วไป  7 คน 
ลูกจ้างรายวัน   1 คน 
  รวม   25 คน 
โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย 
ประกอบด้วย 

   1.  หัวหน้าส่วนราชการ 
    1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  1  อัตรา 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย หนา้ ๑๕ 

 

   2.  ส านักงานปลัด อบต. 
        พนักงานส่วนต าบล  
    1.  หัวหน้าส านักปลัด   1  อัตรา 
    2.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1  อัตรา 
    3.  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1  อัตรา 
    4.  เจ้าพนักงานธุรการ   1  อัตรา 
        พนักงานจ้างทั่วไป 

1. คนงานทั่วไป    1  อัตรา   
        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    1.  พนักงานขับรถยนต์   1  อัตรา 
    2.  ตกแต่งสวน    1  อัตรา 
    3.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1  อัตรา   

     ลูกจ้างรายวัน     
1.  แม่บ้าน    1  อัตรา 

3. กองคลัง 
                  พนักงานส่วนต าบล 

1.  ผู้อ านวยการกองคลัง   1  อัตรา 
2.  นักวิชาการพัสดุ   1  อัตรา 

              พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1  อัตรา 
    2.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1  อัตรา 

   4.  กองช่าง 
        พนักงานส่วนต าบล 
    1.  ผู้อ านวยการกองช่าง   1  อัตรา 
        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    1.  ผู้ช่วยช่างโยธา   1  อัตรา 
    2.  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   1  อัตรา 

   5.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
        พนักงานส่วนต าบล 
    1.  นักวิชาการศึกษา    1  อัตรา 
         (รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม) 
    2.  ครูผู้ดูแลเด็ก    2  อัตรา 
        พนักงานจ้างทั่วไป 

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   6  อัตรา 
     พนักงานจ้างตามภารกจิ  

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   1  อัตรา 
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  สถานภาพทางการคลัง 
  การบริหารรายรับ-รายจ่ายในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ย้อนหลัง 3 ปี  ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 
พ.ศ.2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 

รายการ (บาท) 
รายรับจริง 23,453,416.18 21,188,333.76 20,197,802.06 
รายจ่ายจริง 20,124,236.91 16,231,453.95 18,935,316.56 

   ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2559   มียอดเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้  7,765,729.44  บาท  
ทุนส ารองเงินสะสม  7,776,555.53  บาท  ที่มา :  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย 

ก. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
-  การรวมกลุ่มของประชาชน 

กลุ่มทุกประเภท  3 กลุ่มแยกประเภทกลุ่ม 
- กลุ่มอาชีพ  2 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์ 1 กลุ่ม 
- กลุ่มอ่ืน ๆ  1 กลุ่ม 

-  จุดเด่นของพ้ืนที ่ (ที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาต าบล) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย  เป็นเขตพ้ืนที่มีราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง 

จ านวน  95%  ของจ านวนประชากรทั้งหมด  ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่หมู่ที่  2  ถึงหมู่ท่ี  9  และอีก  5%  เป็นชาว
ไทยพ้ืนราบ  (คนเมืองล้านนา)  ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่ที่  1 ชาวบ้านเป็นผู้ที่รักความสงบ มีความสมัครสมาน
สามัคคีกันในหมู่คณะ  และมีขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเป็นของตนเอง  เช่น  ประเพณีลงแขกในฤดูท านา  
การขับร้องเพลงซอของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  ในฤดูท าไร่  ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตรกรรมและการ
ปศุสัตว์ดั้งเดิมเป็นหลัก  เช่น  ปลูกกะหล่ าปลี  ปลูกข้าวไร่  ปลูกฟักทอง  ปลูกพริก  ปลูกมะเขือเทศ  การปศุ
สัตว์  เลี้ยงโค  กระบือ ซึ่งเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้กับราษฎรในเขตต าบลเป็นหลัก  และมีทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ  เช่น  ล าห้วยต่าง ๆ  น้ าตก  และขุนเขาที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี  
จุดเด่นโดยภาพรวมของพ้ืนที่เหมาะที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ดูวิถีชีวิตของชนเผ่า 

       ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 
 ด้านบริหารทั่วไป     ยอดรวม  7,453,220.00   บาท 

  1.  แผนงานบริหารทั่วไป    ยอดรวม    7,373,220.00    บาท 
  2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม                 80,000.00    บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม    ยอดรวม  11,118,720.00  บาท 
  1.  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม            5,914,920.00    บาท 
  2.  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม          215,000.00    บาท 
  3.  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม            4,496,800.00    บาท 
  4.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม        135,000.00    บาท 
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  5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม      357,000.00  บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ    ยอดรวม             225,000.00  บาท 
  1.  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม                95,000.00   บาท 
  2.  แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม           40,000.00   บาท 

  ด้านการด าเนนิงานอ่ืนๆ    ยอดรวม            793,060.00   บาท 
  1.  แผนงานงบกลาง    ยอดรวม             793,060.00   บาท 

    โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ยอดรวม                 -       บาท 

    รวมงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559      19,500,000.00    บาท 
 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกองกอ๋ย 
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2496  ก าหนดถึงอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  1) ภารกิจหลัก เป็นหน้าที่ที่ต้องท า  หน้าที่ประการนี้เป็นหน้าที่ที่กฎหมายบังคับให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องจัดท าให้เป็นผลดี ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดไม่อาจปฏิบัติภารกิจหน้าที่ประการนี้ได้
หรือไม่บังเกิดผลดีถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นบกพร่องต่อหน้าที่หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่ 
  2)  ภารกิจรอง  เป็นหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจะท าหรือไม่กระท าก็ได้  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางการคลัง  จ านวนบุคลากรเจ้าหน้าที่  จ านวนทรัพย์สิน  และความสามารถขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นๆ เป็นเกณฑ์ชี้วัด  แต่เป็นข้อน่าพิจารณาว่าการที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดจะปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจรองได้นั้นควรอย่างยิ่งที่จะลุล่วงในภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย  มีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2496   ดงันี้ 
 

  ภารกิจหลัก 
  1.  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  2.  การให้มีและบ ารุงทางบก  และทางน้ า 

 3.  การรักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัด 
      ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   4.  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
   5.  การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
   6.  การให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
   7.  การส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
   8.  การบ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   9.  ภารกิจอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย หนา้ ๑๘ 

 

   ภารกิจรอง 
   1.  การให้มีน้ าสะอาด หรือการประปา 
   2.  การให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
   3.  การให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม 
   4.  การให้มีสุสาน และฌาปนกิจสถาน 
   5.  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
   6.  การให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
   7.  การให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   8.  การให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
   9.  การจัดให้มีเทศพาณิชย์ 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ((GGoooodd  GGoovveerrnnaannccee))  
 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  6  ประการ  ตามแนวทางของส านักงาน  ก.พ.  ได้แก่  หลัก
นิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า 
หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยนี้ได้เริ่มน ามาใช้ระหว่างยุคเศรษฐกิจฟองสบู่   หรือยุค  IMF  กล่าวคือเพ่ือ
เป็นการสร้างแรงกระตุ้นระบบการท างานที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือให้เกิดการสัมฤทธิ์ผลทางเศรษฐกิจเพ่ือ
ประเทศไทยจะได้มีความสามารถในการช าระหนี้ได้  ดังนี้  ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงพยายามปรับยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานของตน  หรือแนวคิดในการท างานของตนให้สอดคล้องกับรูปแบบของหลักธรรมาภิบาล  หลัก
ธรรมาภิบาลอาจแยกองค์ประกอบที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1. หลักความโปร่งใส  (Transparency)  กล่าวคือ  ไม่ว่าจะท าการใดๆในการบริหารจัดการองค์กร   
ก็ต้องมีเหตุผล  โปร่งใสในวิธีการ สามารถตรวจสอบได้  และมีองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อตรวจสอบการท างาน 
โดยพร้อมถูกตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นจากองค์กรภายในหรือองค์กรภายนอก  

 

2. หลักนิติธรรม  (Rule of law)  หมายถึง  การใช้กฎหมายต่างๆอย่างเที่ยงตรงยุติธรรมสามารถ
บังคับใช้กฎหมายกับทุกคนได้เสมอกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

3. หลักความรับผิดชอบ  (Responsibility)  กล่าวคือ  ต้องมีการรับผิดชอบในการกระท าของตน
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของงานหรือองค์กร และต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด
เพ่ือบรรลุผลของงานและองค์กร 

 

4. หลักความเสมอภาค  (Equity)  หมายถึง  การได้รับการปันส่วนในประโยชน์ต่างๆอย่างเท่าเทียม
กัน  เพ่ือจะได้ไม่เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

 

5. หลักคุณธรรม  (Morality)  กล่าวคือ  คนในองค์กรต้องมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และส านึกใน
ความดีงามที่จะท างานโดยถูกต้องและสุจริต 

 

6. หลักความคุ้มค่า  โดยต้องถือประโยชน์สูงสุดแห่งองค์กรเป็นที่ตั้งในการบริหารและขับเคลื่อน
องค์กรไปให้สู่ความส าเร็จ 
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7. หลักการมีส่วนร่วม  กล่าวคือ  ประชาชนและบุคลากรในองค์จะต้องมีส่วนร่วมในการท างานโดย
มุ่งผลแห่งการประสบความส าเร็จร่วมกัน 

โดยเมื่อกระท างานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลแล้วต้อง  มีความโปร่งใส  ความมีประสิทธิภาพ  การมี
ส่วนร่วม  และความเป็นธรรม  งานจึงจะสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จผลในปัจจุบันไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐและเอกชนเองได้พยายามน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาให้กับองค์กรของตน  แม้ประเทศไทยจะพ้นจาก
สภาวะการเป็นหนี้กับ  IMF  แล้วก็ตาม  เพราะหลายองค์กรได้เล็งเห็นว่าหลักธรรมาภิบาลนี้มีประสิทธิภาพ  และ
เสริมสร้างศักยภาพในการท างานให้แก่  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง ในหน่วยงานของตน  หลายองค์กรต่างๆ
ของประเทศไทยได้พยายามปรับใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร   เช่น  รัฐบาลกลาง  รัฐวิสาหกิจ 
จั งห วั ด   CEO (Chief Executive Officer) บ ริ ษั ท ที่ บ ริ ห าร งาน แบ บ บ รรษั ท ภิ บ าล  (Corporate 
Governance)  เป็นต้น  ส่วนในต่างประเทศนั้น  ได้มีการน าหลักการนี้มาใช้กับประเทศที่ก าลังพัฒนา  หรือ
ประเทศที่เป็นลูกหนี้ขององค์กรการเงินระหว่างประเทศต่างๆ  เช่น  การรณรงค์หลักธรรมภิบาลในเลบานอน 
หลักธรรมาภิบาลในสาธารณรัฐบ็อตสวาน่า  ประเทศแอฟริกา  เป็นต้น  ฉะนั้น  หากมีการประยุกต์ใช้หลัก             
ธรรมาภิบาลกับองค์กร  จะท าให้องค์กรสามารถบริหารงานองค์กรได้มีประสิทธิภาพ  และสามารถมุ่งไปสู่ความ
สัมฤทธิ์ผลขององค์กรและงานที่ท าได้มากที่สุด 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย หนา้ ๒๐ 

 

  
  

 

 
 สรุปประเด็นปัญหาหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 1.  ประเด็นปัญหาด้านการศึกษา 
  1.1)  องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดบุคลากร ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่  ท า
ให้การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการศึกษายังไม่ครอบคลุมในทุกเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 
  1.2)  ค่านิยมของประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษา  เพราะการสนับสนุนให้
บุตรหลานท างานจะมีรายได้ที่ดีกว่า 
  1.3)  ประชาชนบางส่วนยังคงมีฐานะยากจน ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ของบุตรหลานได้ 
  1.4)  การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหลังภารกิจถ่ายโอน ต้องอาศัย
ระยะเวลาพอสมควรในการด าเนินการพัฒนาให้ครบทุกด้านด้วยข้อจ ากัดทางงบประมาณ รวมทั้งจ านวนของ
บุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนภารกิจหน้าที่ที่เพ่ิมมากข้ึนตามกฎหมาย 
 
 2.  ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 
 2.1  ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
  2.1.1)  องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดบุคลากร ตลอดจนเครื่องมือ  อุปกรณ์ทางสาธารณสุข
หลายด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัย  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อแก่ประชาชนโดยส่วนรวม
ยังไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร 
  2.1.2)  กลุ่มอาสาสมัครทางด้านสาธารณสุข  ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
หน้าที่  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลต้องเข้าไปด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้  ประสบการณ์  และสร้างจิตส านึก
ในการปฏิบัติงาน 
 2.2  ปัญหาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  2.2.1)  บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่เพียงพอ  ท าให้
การบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจและขาดความต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วนต าบลควร
ด าเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม  และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือด าเนินกิจกรรมในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้อย่างสมบูรณ์ 
  2.2.2)  ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้เวลาว่ างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการออกก าลังกาย  เล่นกีฬา  และท ากิจกรรมนันทนาการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ด าเนินการรณรงค์  ส่งเสริม  ประชาสัมพันธ์  และจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการในลักษณะของความต่อเนื่อง  และมีการควบคุม  ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด 
  2.2.3)  ข้อจ ากัดและความจ าเป็นของประชาชนในบางกลุ่ม  เช่น  กลุ่มอาชีพค้าขาย  กลุ่ม 
ชนกลุ่มน้อย  ฯลฯ  เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

ส่วนที่  3 
สภาพปัญหาและศักยภาพการพฒันาท้องถิ่น 
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 2.3  ปัญหาด้านสวัสดิการสังคม 
  2.3.1)  การขาดบุคลากรในการด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล  ท า
ให้การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  ยังไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจและยังให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่มาก
เท่าที่ควร 
  2.3.2)  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เช่น  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์  กลุ่มเด็กนักเรียนที่
มีฐานะยากจน  ฯลฯ  มีสาเหตุส าคัญมาจากปัญหาความยากจน  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการวางแผน
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินการอย่างมีระบบ 
  2.3.3)  อุปสรรคทางด้านระเบียบ - กฎหมายของท้องถิ่น  และภารกิจถ่ายโอน  ยังไม่เปิดโอกาสให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้อย่างเต็มที่ 
 2.4  ปัญหาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.4.1)  คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนของชุมชนในกลุ่มองค์กรชุมชน  ยังต้องได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่  อาทิเช่น  บทบาทและหน้าที่ของตนเองความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการภายในชุมชน  การประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึงประชาชนในชุมชนที่ควรจะมีความรู้ในการ
คัดเลือกผู้น าที่ดีการรู้จักติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น า  ตลอดจนการมีความรู้สึกถึงการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชน  อันจะส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา  พัฒนาชุมชนไปสู่การพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างสมบูรณ ์
  2.4.2)  กิจกรรมที่สามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากับองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้  ยังไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลควร
ด าเนินการโดยส่วนการงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตาม 
ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ 
  2.4.3)  ด้วยพ้ืนที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจุด  เป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวกับ
องค์กรปกครองอ่ืนคือ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโปง และอยู่ในพ้ืนที่ปกครองของอ าเภอสบเมย  เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานในบางกิจกรรม 
 2.5  ปัญหาด้านศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.5.1)  ในความเป็นหลากหลายชนเผ่า  ยังไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดยเด่นชัดเจนที่จะสามารถ
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ดีเท่าที่ควร 
  2.5.2)  หน่วยงานและประชาชนในบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญที่จะร่วมกันอนุรักษ์  และส่งเสริม
ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  2.5.3)  โครงการและกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.6  ปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2.7.1)  การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  ตลอดจนสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนา  เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในภารกิจที่มีมากขึ้น 
  2.7.2)  ข้อจ ากัดทางด้านระเบียบกฎหมายของท้องถิ่น เป็นอุปสรรคต่อการให้การสนับสนุน
หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมถึงการให้การสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัคร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  อปพร.  
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  2.7.3)  ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยที่บางครั้งอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่  เช่น  การกีดขวางการดับเพลิงของประชาชน  การไม่
รู้จักป้องกันในเบื้องต้น  รวมถึงวิธีการแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง 

 3.  ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  3.1)  การขาดบุคลากรในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ท าให้การปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว  ยังไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจและยังให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ไม่มากเท่าที่ควร 
  3.2)  ภารกิจด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวบางด้านต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง  เช่น  การปรับ
ภูมิทัศน์  การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก  ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
ตามระเบียบกฎหมาย  
  3.3)  การด าเนินงานด้านการส่งเสริมสินค้า  OTOP  ยังไม่ครอบคลุมทุกแนวทางโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการส ารวจและหาตลาดสินค้า  รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มอาชีพ 
  3.4)  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ส่งผลให้พ้ืนที่หลัก จากแต่ก่อนเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมได้แปรสภาพเป็นพ้ืนที่การค้า  และที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นจุดเริ่มของปัญหา
ความแออัด  ปัญหามลพิษ  ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลต้องวางมาตรการรองรับ 
   
 4.  ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.1)  ประชาชนในชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวบางส่วนยังขาดความรู้  ขาดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
  4.2)  การเข้ามาอาศัยและบุกรุกท าลายพ้ืนที่ทางธรรมชาติของประชากรแฝง  รวมถึง
ผลกระทบที่มาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองแม่สาย ก่อให้เกิดปัญหาจ านวนขยะ  สิ่งปฏิกูล และ
มลพิษต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นประเด็นปัญหาส าคัญที่ยากต่อการควบคุม และต้องหามาตรการไว้
รองรับ 
  4.3)  องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  รวมถึงปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือ  อุปกรณ์  สถานที่  และการวางระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้วงเงินงบประมาณที่ค่อนข้างมาก  และต้องมาจากการประสานความร่วมมือของหลาย
หน่วยงาน 
  4.4)  สวนสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  
และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ได้ด าเนินการวางมาตรการในการดูแลการรักษาปลอดภัยทั้งต่อชีวิต 
และทรัพย์สินภายในสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 5.  ประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร 
 5.1  ปัญหาที่เกี่ยวกับบุคลากร 
  5.1.1)  จ านวนบุคลากรในบางส่วนการงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่เพียงพอ 
  5.1.2)  บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในบางส่วน ยังไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับเพื่อประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาองค์กรได้ดีเท่าท่ีควร 
  5.1.3)  องค์การบริหารส่วนต าบลยังมีการติดตามและประเมินผลด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรไม่มากเท่าที่ควร 
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 5.2  ปัญหาด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  5.2.1)  บางส่วนการงานยังขาดอุปกรณ์  และเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ อันเนื่องมาจาก
ภารกิจหน้าที่ที่มีเพ่ิมมากข้ึน 

    5.2.2)  การได้มาซึ่งเครื่องมือ  อุปกรณ์  และสถานที่ในการปฏิบัติงานบางอย่างไม่ตรงตาม
ความต้องการของแต่ละส่วนการงานที่ได้ก าหนดไว้ 
  5.2.3)  การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ  อุปกรณ์  และสถานที่ในการปฏิบัติงานยังไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเท่าที่ควร 
  5.2.4)  การดูแลและรักษาทรัพย์สินส่วนรวม  ยังไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร 

 5.3  ปัญหาด้านการปฏิบัติหน้าที่และประสานงานภายในองค์กร 
  5.3.1)  ส่วนการงานที่ได้รับการประสานงาน ยังไม่สามารถน าลักษณะของงานที่ถูกแจ้ง
ประสานไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าท่ีควร 
  5.3.2)  การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในหน้าที่บางอย่าง  ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  เช่น 
ความไม่ชัดเจนในการบริหารจัดการด้านเงินงบประมาณของโครงการและวิธีการปฏิบัติงานทางราชการตาม
ข้อบังคับตามกฎหมาย  เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

 5.4  ปัญหาด้านการปฏิบัติหน้าที่และประสานงานภายนอกองค์กร 
  5.4.1)  การให้ความส าคัญในการวางแผนเตรียมความพร้อมในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานอื่นยังไม่มีและยังไม่ดีเท่าที่ควร 
  5.4.2)  การไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอย่างที่ควรจะเป็น 
  5.4.3)  ข้อจ ากัดทางระเบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรคต่อการให้การสนับสนุนหรือ 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
 
 5.5  ปัญหาด้านการให้บริการประชาชน 
  5.5.1)  ยังมีประชาชนในบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสาเหตุหนึ่งอาจมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลยังด าเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน
ยังไม่ทั่วถึง 
  5.5.2)  ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือดีเท่าที่ควร  เช่น  ประชาชนผู้หลีกเลี่ยงภาษี
การก่อสร้างโดยไม่ขออนุญาตตามระเบียบฯ  ฯลฯ 
 
 6.  ประเด็นปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  6.1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ท าให้
การพัฒนาในบางส่วนยังไม่คล่องตัว  เช่น  การออกส ารวจ  การติดตามบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
  6.2)  ยังไม่มีการวางผังเมือง 
  6.3)  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในบางพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่ทั่วถึงต้อง
อาศัยระยะเวลาในการพัฒนา 
  6.4)  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ถูกก่อสร้างขึ้นในแต่ละปี  ยังให้ความส าคัญในการดูแลบ ารุง  
รักษาให้เป็นประจ าไม่ดีเท่าที่ควร  ดังนั้นควรมีการด าเนินการตรวจเช็คสภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทั้งนี้เพ่ือ
ป้องกันความปลอดภัย  และป้องกันการช ารุดก่อนเวลาอันควร 
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  6.5)  ข้อจ ากัดทางอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลในบางกรณี   
ท าให้ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การขยายระบบไฟฟ้า  
ระบบน้ าประปา  ฯลฯ 
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วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์    ((VViissiioonn))  

  

สาธารณูปโภคครบครัน    การศึกษาโดดเด่น   
เศรษฐกิจพ่ึงพา    ชีวิตพอเพียง 

 
พันธกิจพันธกิจ    ((MMiissssiioonn))  

 

 พันธกิจที่ 1   ก่อสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม   
 พันธกิจที่ 2   พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ   
 พันธกิจที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   
 พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมการศึกษา   
 พันธกิจที่ 5   ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
           พัฒนาท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 6   การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   

เป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายการพัฒนา (Goal) 
1. ก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า      
2. ก่อสร้างศาลาประชาคม  และสิ่งสาธารณะประโยชน์ 
3. พัฒนาระบบจราจร                           
4. ก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซมระบบประปา 
5. เพ่ิมศักยภาพระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
6. เพ่ิมศักยภาพระบบการสื่อสาร 
7. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร                    
8. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการท าอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืนและเพียงพอ            
10. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
11. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์และสารชีวภาพ     
12. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพกสิกรรม ปศุสัตว์ 
13. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ 
14. ส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพอนามัยของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
15. สวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ 
16. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
17. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ส่วนที่  4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย 
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18.  ก่อสร้างศาลาจุดชมวิว 
19.  ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวภายในต าบล 
20.  ก่อสร้างสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
21.  ก าหนดพ้ืนที่ป่าต้นน้ าอนุรักษ์และรณรงค์การปลูกป่าเพ่ิมเติม  สร้างจิตส านึกให้มีการบริหารจัดการ 

 ดูแลบ ารุงรักษาป่าไม้ ต้นน้ าล าธาร  แม่น้ าล าคลอง  และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
22.  เพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาอบรมให้กับสมาชิกคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  เพ่ือ 

 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
23.  การมีส่วนร่วมและรับรู้ข่าวสาร 
24.  ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย 
 

 จากวิสัยทัศน์  ((VViissiioonn))  พันธกิจ  (Mission)  และเป้าประสงค์  (Goal)  ทีอ่งค์การบริหาร             
ส่วนต าบลได้ด าเนินการวางไว้ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  สามารถจัดวางยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ า 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ของราษฎร 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข  สวัสดิการและการสงเคราะห์ตลอดจนอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแล  รักษาสร้างจิตส านึก  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ า  
แนวทางท่ี  1    ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน , สะพาน , ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า     

แนวทางท่ี  2   ก่อสร้างศาลาประชาคม และสิ่งสาธารณะประโยชน์ 
แนวทางท่ี  3   พัฒนาระบบจราจร             
แนวทางท่ี  4   การบริหารจัดการน้ าอุปโภคและบริโภค 
แนวทางท่ี  5    เพ่ิมศักยภาพระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
แนวทางท่ี  6    เพ่ิมศักยภาพระบบการสื่อสาร 
แนวทางท่ี  7    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ของราษฎร 

แนวทางที่  1   ส่งเสริมสนับสนุนการท าอาชีพเกษตรกรรม 

แนวทางท่ี  2   สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
แนวทางท่ี  3   ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์และสารชีวภาพ 
แนวทางท่ี  4   ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพกสิกรรม ปศุสัตว์ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาสาธารณสุขสวัสดิการและการสงเคราะห์ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี  1   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนทั้งใน  ระบบ 
 และนอกระบบ 

แนวทางท่ี  2   ส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพอนามัยของประชาชนและเสริมสร้างความเข้ม แข็งของ 
 ชุมชน 

แนวทางท่ี  3   สวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ 
แนวทางท่ี  4   ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  2  ปรับปรุงเส้นทางและภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแล รักษาสร้างจิตส านึก บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวทางท่ี  1   ก าหนดพ้ืนที่ป่าต้นน้ าอนุรักษ์และรณรงค์การปลูกป่าเพ่ิมเติม สร้างจิตส านึกให้มี

การบริหารจัดการดูแลบ ารุงรักษาป่าไม้ ต้นน้ าล าธาร แม่น้ าล าคลอง และ
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

       แนวทางที่  2  การบริหารจัดการ และสร้างจิตส านึกด้านมลพิษและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

แนวทางท่ี  1    เพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาอบรมให้กับสมาชิกคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน 
                    ต าบลและลูกจ้าง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แนวทางท่ี 2   การมีส่วนร่วมและรับรู้ข่าวสารเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 

      แนวทางท่ี 3   ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

      แนวทางท่ี   4  การพัฒนาสถานที่ท างานให้น่าอยู่  และปลอดภัย 
                แนวทางท่ี   5  การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
  

จุดมุ่งหมายเพ่ือการจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาพัฒนา  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  ข้อมูลพ้ืนฐานข้อมูลพ้ืนฐาน  เป้าหมาย (ร้อยละ)เป้าหมาย (ร้อยละ)  
ปี 60ปี 60--6363  ปี 60ปี 60  ปี 61ปี 61  ปี 62ปี 62  ปี 63ปี 63  

1. การคมนาคมมคีวาม1. การคมนาคมมคีวาม
สะดวกสะดวก  

ร้อยละของครัวเรือนที่ร้อยละของครัวเรือนที่
มีการคมนาคมสะดวกมีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วรวดเร็ว  

ร้อยลร้อยละ 50 ของะ 50 ของ
ครัวเรือนท้ังหมดครัวเรือนท้ังหมด  

100100  2255  2255  2255  2255  

2. ประชาชนมีอาชีพ2. ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพียงพอ                                                                                                             และรายได้เพียงพอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. ร้อยละของ1. ร้อยละของ
ประชากรในวัยท างาน ประชากรในวัยท างาน 
((1818--60 ปี) ท่ีว่างงาน60 ปี) ท่ีว่างงาน  
2. ร้อยละของ2. ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมรีายได้ครัวเรือนท่ีมรีายได้
มากกว่ารายจา่ยมากกว่ารายจา่ย  

1. ประชากรในวัย1. ประชากรในวัย
ท างานว่างงานร้อยละ ท างานว่างงานร้อยละ 
15 ของประชากรในวัย15 ของประชากรในวัย
ท างานท้ังหมดท างานท้ังหมด  
22..  ครัวเรือนท่ีมีรายได้ครัวเรือนท่ีมีรายได้
มากกว่ารายจา่ยมรี้อยมากกว่ารายจา่ยมรี้อย
ละ 25 ของครัวเรือนละ 25 ของครัวเรือน
ทั้งหมดทั้งหมด  

7700  2200  2200  2200  1100  

3. ประชาชนได้รับ3. ประชาชนได้รับ
การศึกษาท่ัวถึงการศึกษาท่ัวถึง  

ร้อยละร้อยละของประกรที่ของประกรที่
ได้รับการศึกษาได้รับการศึกษา  

ประชากรในต าบลมีประชากรในต าบลมี
การศึกษาร้อยละ 30การศึกษาร้อยละ 30  

6600  2200  2200  1100  1100  

4. สืบทอดวัฒนธรรม4. สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่น  

ร้อยละของประชากรร้อยละของประชากร
ที่มีส่วนร่วมในที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรม ประเพณี  

ประชากรมสี่วนร่วมในประชากรมสี่วนร่วมใน
การจัดงานประเพณีการจัดงานประเพณี
ต่างๆ ร้อยละ 40ต่างๆ ร้อยละ 40  

7700  2200  2200  2200  1100  

5. ส่งเสริมการออก5. ส่งเสริมการออก
ก าลังกก าลังกาย เล่นกีฬาต้านาย เล่นกีฬาต้าน
ยาเสพตดิยาเสพตดิ  

ร้อยละของประชากรร้อยละของประชากร
ที่ได้รับการส่งเสรมิที่ได้รับการส่งเสรมิ
ด้านกีฬาด้านกีฬา  

ประชากรได้รับการออกประชากรได้รับการออก
ก าลังกายร้อยละ 50ก าลังกายร้อยละ 50  

7700  2200  2200  2200  1100  

6. รณรงค์การปลูกป่า 6. รณรงค์การปลูกป่า 
สร้างจิตส านึกการรักษาสร้างจิตส านึกการรักษา
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  

1. จ านวนหมู่บ้านท่ี1. จ านวนหมู่บ้านท่ี
ได้รับการส่งเสรมิได้รับการส่งเสรมิ  
2. ร้อยละของ2. ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการก าจัดครัวเรือนท่ีมีการก าจัด
ขยะอย่างถูขยะอย่างถูกวิธีกวิธี  
3. ปริมาณการใช้3. ปริมาณการใช้
สารเคมีลดลงสารเคมีลดลง  

1. จ านวน 5 หมูบ่้าน1. จ านวน 5 หมูบ่้าน  
  
22..  ครัวเรือนมีการก าจัดครัวเรือนมีการก าจัด
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 20อย่างถูกต้อง ร้อยละ 20  
  
3. มีการใช้สารเคมีทาง3. มีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรร้อยละ 60การเกษตรร้อยละ 60  

99  
  

4400  
  
  

3300  

22  
  

1100  
  
  

1100  

22  
  

1100  
  
  

1100  

22  
  

1100  
  
  

55  
  

33  
  

1100  
  
  

55  

77..  ก่อสร้าง ปรับปรุง ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ระบบประปาซ่อมแซม ระบบประปา  

จ านวนหมูบ้านที่มีจ านวนหมูบ้านที่มี
ระบบปรระบบประปาที่ะปาที่
เพียงพอเพียงพอ  

จ านวน 7 หมู่บ้านจ านวน 7 หมู่บ้าน  99  22  22  22  11  

8. เพิ่มศักยภาพ ระบบ8. เพิ่มศักยภาพ ระบบ
ไฟฟ้า และส่องสว่างไฟฟ้า และส่องสว่าง  

1. ร้อยละของ1. ร้อยละของ
ประชากรที่มไีฟฟ้าใช้ประชากรที่มไีฟฟ้าใช้  
2. จ านวนหมู่บ้านท่ีมี2. จ านวนหมู่บ้านท่ีมี
ไฟก่ิงสาธารณะไฟก่ิงสาธารณะ  

1. จ านวน 6 หมูบ่้านท่ีมี1. จ านวน 6 หมูบ่้านท่ีมี
ไฟฟ้าไฟฟ้า  
2. จ านวน 2 หมูบ่้าน2. จ านวน 2 หมูบ่้าน  

99  66  22  11  --  

9. เพิ่มศักยภาพระบบ9. เพิ่มศักยภาพระบบ
การสื่อสารการสื่อสาร  

ร้อยละของประชากรร้อยละของประชากร
ที่ได้รับข้อมลูสื่อสารที่ได้รับข้อมลูสื่อสาร
อย่างทั่วถึงอย่างทั่วถึง  

ประชากรร้อยละ 60ประชากรร้อยละ 60  8080  2020  2020  2020  2020  

  



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย  หนา้ ๒๙ 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
  

จุดมุ่งหมายเพ่ือการจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาพัฒนา  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  ข้อมูลพ้ืนฐานข้อมูลพ้ืนฐาน  เป้าหมาย (ร้อยละ)เป้าหมาย (ร้อยละ)  
ปี 60ปี 60--6363  ปี 60ปี 60  ปี 61ปี 61  ปี 62ปี 62  ปี 63ปี 63  

10. สวัสดิการสังคม 10. สวัสดิการสังคม 
และการสังคมและการสังคม
สงเคราะห์สงเคราะห์  

ร้อยละขร้อยละของผูสู้งอายุ ผู้องผูสู้งอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่
ได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือ  

ร้อยละ 80ร้อยละ 80  100100  2525  2525  2525  2525  

11. ส่งเสริมการ11. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ปรับปรุงสถานท่ีปรับปรุงสถานท่ี
ท่องเที่ยวในต าบลท่องเที่ยวในต าบล  

จ านวนแหล่งท่องเที่ยวจ านวนแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับการปรับปรุงที่ได้รับการปรับปรุง
อนุรักษ์อนุรักษ์  

จ านวน 2 แห่งจ านวน 2 แห่ง  44  11  11  11  11  

12. เพิม่ศักยภาพด้าน12. เพิม่ศักยภาพด้าน
การศึกษาอบการศึกษาอบรมให้กับรมให้กับ
สมาชิกคณะผู้บริหาร สมาชิกคณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างพนักงานจ้าง  และด้านและด้าน
การปฏิบัติงานอยา่งมีการปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลประสิทธิผล  

ร้อยละของสมาชิกร้อยละของสมาชิก
คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างในการพนักงานจ้างในการ
เพิ่มศักยภาพด้านเพิ่มศักยภาพด้าน
การศึกษา และด้านการศึกษา และด้าน
การปฏิบัติอย่างมีการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลประสิทธิผล  

ร้อยละ 50ร้อยละ 50  8080  2020  2020  2020  2020  

13.13.  ความมั่นคงความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนทรัพย์สินของประชาชน  

ร้อยละของจ านวนร้อยละของจ านวน
ประชาชนไดร้ับความประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือช่วยเหลือ  

มีเหตสุาธารณภยัเกิดขึ้นมีเหตสุาธารณภยัเกิดขึ้น
ทุกปีทุกปี  

100100  2525  2525  2255  2525  

 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย  หนา้ ๓๐ 

 

  
  
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา  หน่วยงานที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับผิดชอบ  

1. 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและ
แหล่งน้ า  

แนวทางที่  1    ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน , สะพาน ,  
                    ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า     
แนวทางที่ 2    ก่อสร้างศาลาประชาคม และสิ่งสาธารณะประโยชน์ 
แนวทางที่  3    พัฒนาระบบจราจร             
แนวทางที่  4    การบริหารจัดการน้ าอุปโภคและบริโภค 
แนวทางที่  5    เพิ่มศักยภาพระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
แนวทางที่  6    เพิ่มศักยภาพระบบการสื่อสาร 
แนวทางที่  7    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

กองช่างกองช่าง  

2. 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจอาชีพและ
รายได้ของราษฎร 
  

แนวทางที่  1    ส่งเสรมิสนับสนนุการท าอาชีพเกษตรกรรม 
แนวทางที่  2    สนับสนุนส่งเสรมิให้ประชาชนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
แนวทางที ่ 3    ส่งเสรมิสนับสนนุการใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรยี์และ 
                    สารชีวภาพ 
แนวทางที่  4    ส่งเสรมิสนับสนนุกลุ่มอาชีพกสิกรรม ปศสุัตว์  

ส านักงานปลัดส านักงานปลัด  

3. 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการศึกษาสาธารณสขุ
สวัสดิการและการสงเคราะห์
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดี
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
  

แนวทางที่  1    ส่งเสรมิสนับสนนุการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและ 
                    เด็กนักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ 
แนวทางที่  2    ส่งเสรมิสนับสนนุสุขภาพอนามัยของประชาชนและ 
                    เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางที่  3    สวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ 
แนวทางที่  4    ส่งเสรมิสนับสนนุศาสนาและศลิปวัฒนธรรมและภมูิ 
                    ปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา กองการศึกษา 
ศาสนา และศาสนา และ
วัฒนธรรมวัฒนธรรม  

4. 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียว  

แนวทางที่  1  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                    สิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่  2    ปรับปรุงเส้นทางและภมูิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางที่  3    ส่งเสรมิการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน 
  

ส านักงานปลัดส านักงานปลัด  

5. 5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการดูแล รักษาสร้าง
จิตส านึก บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

แนวทางที่  1    ก าหนดพื้นที่ป่าตน้น้ าอนุรักษ์และรณรงค์การปลูกปา่ 
                    เพิ่มเติม สร้างจติส านึกให้มีการบริหารจัดการดูแล 
                    บ ารุงรักษาป่าไม้ ต้นน้ าล าธาร แม่น้ าล าคลอง และ 
                    สิ่งแวดล้อมร่วมกนั 
แนวทางที่  2    การบริหารจัดการ และสร้างจติส านึกด้านมลพิษและ 
                    สิ่งปฏิกูลในชุมชน 

  

ส านักงานปลัดส านักงานปลัด  

  

ส่วนที่  5 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย  หนา้ ๓๑ 

 

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา  หน่วยงานที่หน่วยงานที่

รับผิดชอบรับผิดชอบ  
6.6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้าน
การเมืองการปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
  

แนวทางที ่ 1    เพิ่มศักยภาพดา้นการศึกษาอบรมให้กับสมาชิกคณะ 
                    ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง เพื่อการ 
                    ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แนวทางที ่ 2    การมีส่วนร่วมและรับรู้ข่าวสารเทคโนโลยรีะบบ 
                    สารสนเทศ 
แนวทางที่  3   ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
                   ประชาชน 
แนวทางที่  4   การพัฒนาสถานที่ท างานให้น่าอยู่  และปลอดภัย
แนวทางที่  5   การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองและองค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ส านักงานปลัดส านักงานปลัด  
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 การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันมีประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก ากับดูแล
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบจากหลายฝ่ายเข้า
ด้วยกัน ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากฝ่ายบริหาร  
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  โดยคณะกรรมการจะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ใน
การแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
 1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้  ให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  
ดังนั้นในขั้นต้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ได้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง  อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 

ส่วนที่  6 
การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ

และการติดตามประเมินผล 
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แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

 การติดตาม (Monitoring) 
 การติดตามนั้น  จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึง
ระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น  Gant Chart ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนต่างๆ  มีการด าเนินการในช่วงเวลาใด  ตรงก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  แผนปฏิบัติจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าว
มาแล้ว 
 
 การประเมินผล (Evaluation) 
 การประเมินผลแผนพัฒนา  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standard Criteria)  และตัวชี้วัด 
(Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน  2  ระดับ  คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมิน
โครงการ  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน   
 1.  เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย(Achievement) 
  เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น า
นโยบายไปปฏิบัติ  กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย  โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร  2  ส่วน  คือ  ผล
ในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ  ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง  อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยต้องมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  อาจเป็นทุกไตรมาส  หรือผลการด าเนินงานประจ าปี
สัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  2 ประการ 
คือ 
  1.1  ผลผลิต  (Outputs)  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ 
   1)  ผลผลิตในภาพรวม (Overall Outputs)  เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กรในสายตาของ
สมาชิกขององค์กรและประชาชนผู้รับบริการ  การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร  (Dynamic) 
และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 
 
   2)  ผลผลิตระดับปฏิบัติการ  (Operation Outputs)  เป็นการประเมินผลผลิตโดย
พิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคนระดับการ
บริการต่อหน่วยเวลา  สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน  สถานภาพทางการเงิน  สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลตอบแทน  (Non – Performing Loan)  คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรขององค์กร  การประหยัดพลังงานและการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
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 2.  เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  4  ประการ  
ดังต่อไปนี้ 
  1)  การเข้าถึง  เน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
  2)  การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ประชาชน 
  3)  การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม 
  4)  ความเสมอภาค  เน้นความเป็นธรรมเพ่ือเป็นหลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการ
ได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 3.  เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ 
  1)  สมรรถนะของหน่วยงาน  เป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
  2)  ความทั่วถึงและเพียงพอ  พิจารณาถึงความครอบคลุม  ความเพียงพอ  และความ
ครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 
  3)  ความถี่ในการให้บริการ  เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอ
ต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 
  4)  ประสิทธิภาพการให้บริการ  เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่
รวดเร็ว  ทันเวลา  มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม  ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบริการไว้
เป็นแนวทาง 
 
 4.  เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน   ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4 ประการ 
  1)  พันธกิจต่อสังคม  เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้
จากวิสัยทัศน์  นโยบาย  แผนงานของหน่วยงาน 
  2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ   เป็นตัวชี้ วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 
  3)  การให้หลักประกันความเสี่ยง  เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญเพ่ือให้หลักประกันว่า
ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  4)  การยอมรับข้อผิดพลาด  เป็นตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน 
 
 5.  เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
4 ประการ คือ 
  1)  การก าหนดประเด็นปัญหา  การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการ
และมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
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  2)  การรับฟังความคิดเห็น  เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 
  3)  มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว  รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
  4)  ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา  การให้
ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อ
ปัญหา 
 
 6.  เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า  (ประชาชนผู้รับบริการ)  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ประการ 
คือ 
  1)  ระดับความพึงพอใจ  เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
  2)  การยอมรับหรือคัดค้าน  เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ  นโยบายของหน่วยงาน
ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน  เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 
 
 7.  เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม   ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  2  ประการ  คือ 
  1)  ผลกระทบภายนอก  เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหาย
จากการด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่  โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายที่เกิดขึ้น  เช่น  การ
ก่อสร้างถนนขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 
  2)  ต้นทุนทางสังคม  เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ
ฟ้ืนฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดข้ึน 
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Standard Criteria) (Indicators) (Attributes) 

1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ  ผลผลิต - ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ 
    วัตถุประสงค์ของนโยบาย  ผลลัพธ์   วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
2. ความเสมอภาคและความเป็น  การเข้าถึง - ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่ 
    ธรรมในสังคม  การจัดสรรทรัพยากร   ได้รับการจัดสรรต่อคน 
  การกระจายผลประโยชน์ - ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
  ความเสมอภาค   ได้รับในแต่ละครั้ง 
  - การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือ 
    การเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 
3. ความสามารถและคุณภาพใน  สมรรถนะของหน่วยงาน - พ้ืนทีเ่ป้าหมายและประชากรกลุ่ม 
    การให้บริการ  ความทั่วถึงและเพียงพอ   เป้าหมายที่รับบริการ 
  ความถี่ในการให้บริการ - จ านวนครั้งในการให้บริการ 
  ประสิทธิภาพการให้บริการ - ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 
4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  พันธกิจต่อสังคม - การจดัล าดับความส าคัญ 
  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ - ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
  การให้หลักประกันความเสี่ยง - การตัดสินใจที่สะท้อนความ 
  การยอมรับข้อผิดพลาด   รับผิดชอบ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Standard Criteria) (Indicators) (Attributes) 

5. การสนองตอบความต้องการ 
    ของประชาชน 

 การก าหนดประเด็นปัญหา - ระดับการมีส่วนร่วม 

  การรับฟังความคิดเห็น - การปรึกษาหารือ 
  มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข - การส ารวจความต้องการ 
      ปัญหา  
  ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา  
6. ความพึงพอใจของประชากร  ระดับความพึงพอใจ - สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมาย  การยอมรับ/คัดค้าน   ที่พอใจหรือไม่พอใจ 
  - ความคาดหวัง 
  - ผลสะท้อนกลับ 
7. ผลเสียหายต่อสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก - ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
      และทางลบ) - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
  ต้นทุนทางสังคม - ค่าเสียโอกาส 
  - ความขัดแย้งทางสังคม 
  
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ  
 การประเมินผลโครงการ  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางใน
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  8  เกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน  การ
ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดหรือไม่  เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด                
4 ประการ  คือ 
  1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต(Outputs) 
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  อาทิ  ความยาวของถนนที่สร้างได้  จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพ่ือการเกษตร  สัดส่วนปริมาณการงานการก่อสร้าง  เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
  2)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ  มากมาย 
จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า  โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว  ทั้งกิจกรรมหลัก  กิจกรรมพ้ืนฐาน  กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม  ในช่วงระยะเวลา  อาจเป็นสัปดาห์  
เดือน  ไตรมาส  หรือระยะของโครงการ  (Phase) 
  3)  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรใน
โครงการ  ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ  ได้แก่  งบประมาณที่ใช้ไป  งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน  
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เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ  และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลา  ในรูปของ             
คน – วัน  (Man – Day)  หรือ  คน –  เดือน  (Man – Month) 
  4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว  และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ  โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา  และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

 2.  เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ
ด าเนินงาน  ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  ดังนี้ 
  1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน  ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการ  ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว  ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ  และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนิน
กิจกรรม  และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
  3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา  อาทิ  จ านวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน  จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี  จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วง
ไตรมาส 
  4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  การตัด
ทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการ
คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 
 
 3.  เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
  การประเมินประสิทธิผล  เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  โดยดู
จากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
ประกอบด้วย  ตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ 
  1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเป้าหมาย  อาทิ  การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
  2)  ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม 
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมาก
น้อยเพียงไร  และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร  ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก  
จ านวนประชากร  ความถ่ีระดับ  และกิจกรรม  ซึ่งครอบคลุมการ่วมตัดสินใจ  วางแผนและติดตามผล 
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  3)  ระดับความพึงพอใจ   เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ  สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  4)  ความเสี่ยงของโครงการ  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่  ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
 
 4.  เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สังคมและหน่วยงาน
ในภาพรวม  เป็นผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง  (Intended Impacts)  และผลกระทบที่
ไม่ได้มุ่งหวัง  (Unintended Impacts)  ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้   ประกอบด้วยตัวชี้วัด                  
3 ประการ คือ 
  1)  คุณภาพชีวิต  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ  รายได้  ความเป็นอยู่  โอกาสทางการศึกษา  การมีงานท า  สุขอนามัย  
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน  โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจาก
โครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี  หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
  2)  ทัศนคติและความเข้าใจ   เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ  โดยสามารถวัดระดับ  (Scale)  ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง  
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ  ความพึงพอใจในการรับบริการ  และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
  3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ  อาทิ  สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม  จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  การปฏิบัติของใช้
ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น  การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น  และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง  
การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 5.  เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการ
ที่แท้จริง  ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่าแนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 
  1)  ประเด็นปัญหาหลัก  ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรค์ที่
เกิดขึ้น  ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข  รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตาม
ความเร่งด่วน  ตามความรุนแรงของปัญหา 
  2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา  เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหา  ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้
ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
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  3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดถึงความ
ต้องการของผู้รับริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่  อาทิ  ค าร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์  ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือ
สนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ   หรือไดรับ
ความเสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อ
ความต้องการของประขากรเป้าหมาย 
 
 6.  เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
  เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง  โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ
กิจกรรมว่าจะสามารุด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ  3  ประการ คือ 
  1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  (Economic  viability)  เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณภาระ
ผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตทีได้  ปริมาณเงินทุนส ารอง  แหล่งสนับสนุนเงินงบประมาณปริมาณ
งบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน  จ านวน  และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอด
ทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  2)  สมรรถนะด้านสถาบัน  (Institutional capacity)  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ  การพัฒนาองค์กรประชาชน  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ  การวางแผนงานบริหารโครงการ  และการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
  3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล  เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถใน
การพึ่งตัวเอง  โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี  ทั้ง
การขยายผลตามแนวราบ  กล่าวคือ  การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ  การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย  การ
ขยายก าลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง  ได้แก่  การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยาย
เครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค  และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 
 
 7.  เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
  เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  (Social equity)  โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ  โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็นธรรม  ความเสมอภาค  ความทั่วถึง  ในการรับบริการ  การจัดสรรคุณค่า  (Values)  และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ประการ  คือ 
  1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ  เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุก
กลุ่มย่อยในสังคม  อาทิ  ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
เศรษฐกิจที่จัดให้ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่าง
เพศ  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา  โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความ
เสมอภาคระหว่างเพศ  หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ  (Gender discrimination)  หรือไม่  โดยสามารถ
พิจารณาเรื่องความทียมในโอกาส  บทบาทระหว่างหญิง/ชาย  การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 
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  3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity)   เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความ
เป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต  (Future generation)  ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดหาพลังงาน  โครงการพัฒนาขนาดใหญ่  โครงการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  และผลกระทบด้านสังคม  โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับ
กระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 
 
 8.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
  เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า  การด าเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลการทบด้านลบต่อสังคม  หรือชุมชน  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  3  ประการ 
คือ 
  1)  ผลการะทบด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลจาก
การด าเนินโครงการ  โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม  (Environmental impact Assessment – EIA)  ในช่วงก่อนท าโครงการ  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่
ผู้เสียหาย  เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม  และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้
ด าเนินโครงการ 
  2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่
เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ  ในลักษณะของผลกระทบภายนอก  (Externalities)  ซึ่งสร้างภาระให้กับ
ประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม  (Social costs)  ที่ต้องเสียไป  อาทิ 
พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียกายจากโครงการสร้างเขื่อน 
  3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม  เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  อาทิ  การเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี  ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ความ
เชื่อ  ความเอ้ืออาทร  ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
 
  เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้องต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  ซึ่ง
ครอบคลุมมิติ  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  มิติด้านการบริหารจัดการ  มิติด้านทรัพยากร  และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์และตัวขี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  ในลักษณะที่เป็นพลวัตร  ในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการโครงการ  เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ซึ่ง
ในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ  โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือ
ประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม  (Composites indicators)  ของแต่ละโครงการต่อไป 
 
 
 
 

 


