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ค าน า 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 14 (5)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

  ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 14 (5)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่ายและรายงานผล
การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   มาเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ทั้งนี้ การ
ติดตามและประเมินผลคาดว่าจะเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทาง  และแนวทางการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าท่าด้วง  ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรก็ดี  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นของตน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าด้วง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าด้วงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ด้วง หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง รวมถึงสภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลท่าด้วง 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าด้วงให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ



๒  
  

ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิท ธิภาพ       
และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง   

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าด้วง หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงที่จะต้องผลักดันให้การ
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลท่าด้วงหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  

  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงที่สภาฯคัดเลือก จ านวน 3 คน  

  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   

  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงคัดเลือก จ านวน 2 คน  

  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าด้วงคัดเลือก จ านวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าด้วงเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าด้วง 

  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าด้วง เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ด้วงและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง 
ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปขอ้มูลที่เป็นจริงต่อไป  

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลท่าด้วง 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล

ท่าด้วง 
 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลท่าด้วง 

สภาองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลท่าด้วง 

 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลท่าด้วง 

 

ประกาศผลการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลท่าด้วง/
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 เนื่องจากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓.  รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ต่อผู้บ ริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง นั้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จะใช้ระบบการติดตามและประเมินผล ฯ (e-plan) ที่ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก คือ   

๑. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จะต้องมีเพ่ือน าเข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้แก่ แบบก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้
กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร  

๒. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ เป็นการติดตามผลขั้นกลางของแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง
หรือไม่ ซึ่งในในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้
ก าหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่ แบบสรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการและ
การเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

             ๓. ส่วนของการประเมินผล (Output) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า            
การประเมินแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต าบลท่าด้วงต่อแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 



๗  
  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จะเป็นผู้
ก าหนดห้วงเวลาในการประเมิน โดยเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงและคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ต าบลท่าด้วงทราบในวันที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง 
2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

    1) ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) 
ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ
จากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนา  
แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการ
ด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้
หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 

  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้  

    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
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ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 

  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลท่าด้วง/องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงจะมีการบันทึกการส ารวจ และ
ทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.2 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่าง



๙  
  

ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ 
นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าด้วงเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลท่าด้วง/องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าด้วง 
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ส่วนที่ 2  แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
 
1. แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทศัน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
     ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้  
  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้าน
ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบ
ปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 



๑๑  
  

๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 ๒  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิ
ของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการ
บริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
3  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้า
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน 
พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปี
งบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ 
แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจาก
การบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ 
ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     



๑๒  
  

๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     

๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศ  รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :   การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย   
๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 ๔ ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  

ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ
ก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 ๕ นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์

ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดย



๑๓  
  

ไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุก
คนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมี
แนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
และขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อ
หลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า 
“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้ง
มวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  
ดังนี้ 
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และ นวัตกรรม 
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษ
ผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุก
หน่วยด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและ
สนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุก
เกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือ



๑๔  
  

ผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการ
ลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วย
ที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ 
อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือ
เชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นใน
การผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเสริมสร้าง 
จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูก
จิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต 
ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ
การกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่า
เจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้

กระ ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทาง
ดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 6 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก 
สุโขทัย อุตรดิตถ์) 

วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 
พันธกิจ 



๑๕  
  

๑. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพ

และการสร้างสรรค์ 
๓. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
๒. พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริหาร เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและ

อาเซียน 
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น 

เป้าประสงค์ 
๑. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 
๒. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพแหล่ง

ที่ตั้ง และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
๓. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า/ไทย - ลาว    
๔. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและสุขภาพ 
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย    
๑. จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
๒. จ านวนกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
๓.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
๔. เส้นทางเชื่อมโยง E - W- E - C ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
๕. จ านวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน 
๖. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 
๗. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๘. รายได้จาการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
๙. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
๑๐. จ านวนหมูบ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. จ านวนหมูบ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๒. จ านวนเครือข่ายหมูบ้าน / ที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์

โดยใช้เทคโนโลยีเหมาะสม 
๒.พัฒนาการคมและระบบ logistics 
๓. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ 
๔. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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๕. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน 
๖. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
๗. ส่งเสริมการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 
๙. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑๐. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/การค้า/การบริการ

อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
๑๑. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการอย่างเป็นระบบ 

         7  แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 

 “จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้
ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นบ้านเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
๑. เกษตร: การพัฒนาปลอดภัย และเกษตรมูลค่าสูง 
๒. ท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
๓. การค้า การลงทุน: ศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนว EWEC และรองรับการเข้าสู้ AEC 
๔. อุตสาหกรรม: ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความม่ันคงทางพลังงาน  

เป้าประสงค์รวม  

๑. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ าลดลง และ
ด ารงชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคง
ชองคนและชุมชนอย่างทั่วถึง 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความพร้อมต่อ AEC 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและผลิตภาพการเกษตร 
๒. เพ่ือสร้างมาตรฐานผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปปลอดภัย 
๓. เพ่ือส่งเสริมรายได้และลดภาระหนี้เกษตรกร 



๑๗  
  

๔. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 
๕. การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของฝากที่ระลึก 
๖. การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดี 
๗. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๘. ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๙. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๑๐.  เพ่ือเพ่ิมความอุดสมบูรณ์ชองฐานทรัพยากรป่าไม้ 
๑๑.  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
๑๒.  สร้างความมั่นคงทางพลังงานผ่านการใช้พลังงานทดแทน หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ 
๑๓.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติ 
๑๔.  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๑๕.  มูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าเพ่ิมสูงขึ้น 
๑๖.  เป็นฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๗.  ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมสูงขึ้น 

     8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
      วิสัยทัศน์ 

“ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการท่องเที่ยวและ
แหล่งน้ า ล้ าเลิศวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา     
และคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
  9 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       วิสัยทัศน์ 
   “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม  ก้าวล้ าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” 

       ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

เป้าประสงค์       พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
ตัวชี้วัด             มีระบบการสาธารณูปโภคครบครันทั่วถึงร้อยละ 80 
กลยุทธ์  - ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า 

- การพัฒนาระบบจราจร 
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- การพัฒนาแหล่งน้ า  ระบบประปา  ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ตัวชี้วัด  ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน 
กลยุทธ์  - เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน                                     

- การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- ส่งเสริมด้านการศึกษาอ่ืนๆ 
- ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย   

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีสุขภาพและได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขที่ดีข้ึน 
ตัวชี้วัด  ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพที่ดีขึ้นร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน 
กลยุทธ์  - ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ 

- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
        ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
ตัวชี้วัด  ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
กลยุทธ์  - สนับสนุนเงินทุนส าหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ 

- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง         
- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านสังคม 
เป้าประสงค์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความม่ันคงทางสังคม 
ตัวชี้วัด  ประชาชนในพืน้ที่ได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
กลยุทธ์  - สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง                               

- ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                
- การต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด                                                             

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ เพ่ิมพูนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีความสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
กลยุทธ์  - ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
เป้าประสงค์ การบริหารงานองค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตัวชี้วัด  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นร้อยละ 10 
กลยุทธ์  - พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน 

- พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน   
ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านการเกษตร 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
ตัวชี้วัด  ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
กลยุทธ์  - ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง         



๑๙  
  

- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอ่ืนๆ



๒๐  
  

2. โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบบัที ่

12 

ยุทธศาสตรก์ลุ่ม
จังหวดั 

ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา อปท. 

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การเสริมความเป็นธรรม 
ลดความเลื่อมล้ าใน

สังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ด้านความมั่นคง การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมมาภิบาลใน

ภาครัฐ 
 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานและระบบ 

โลจสิติกส ์
 

ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

และภูมิภาค 

พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 

พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ 
เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความมั่นคงของคนและชุมชน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเทีย่ว 

การพัฒนาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี การกฬีาและคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้านการพัฒนา
การเมืองและการบรหิาร

จัดการบ้านเมอืงที่ด ี

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน   

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 

การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

ประชาชนมีสุขภาพและได้รับการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขท่ีดีข้ึน 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และความมั่นคงทางสงัคม 

การบริหารงานองค์กรมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมี
รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน 
สะพาน  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า  
๒. การพัฒนาระบบจราจรแนวทางท่ี  
๓0 การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟา้
และแสงสว่างสาธารณะ 

๑. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน                                         
๒. การพัฒนาเด็กและเยาวชน   
๓. ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ   
๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย    

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                                       
๒. ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๑.สนับสนุนเงินทุน
ส าหรับกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ 

๑. สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ และผู้ยากไร้ 
ได้รับการดูแลอย่าง
ท่ัวถึง                                
๒. ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน                                
๓.ต่อต้านการแพร่
ระบาดของยาเสพติด                                                               

๑. ส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 

๑. พัฒนาบุคลากร และ
หน่วยงาน  
 ๒. พัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน                                                          

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง                                      
๒. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตรด้านอื่นๆ 

เป้าประสงค ์

กลยทุธ ์

เพิ่มพูนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนงาน 

ผลผลติ/โครงการ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- ปรับปรุงขุด
ลอกสระน้ า/ขุด
ลอกคลอง 
- ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปา 

แผนงานการศึกษา 

- ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง /ถนนดิน 
/ถนนคสล.  
- ก่อสร้างถนน 
คสล. 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- อุดหนุนงาน
กาชาดมะขาม
หวานนครบาล
เพชรบูรณ์ฯ/
การจัดงานรัฐ
พิธีฯ 
- กิจกรรม
โครงการ 
ประเพณี 
สงกรานต์/
เข้าพรรษา/วัน
เด็กแห่งชาติ/
บวชนาคหมู่ฯ 
-อุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัด
จ้างฯ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

-สนับสนุน 
ค่าอาหาร
กลางวัน 
-อาหารเสริม 
(นม) 
โรงเรียน 
- อุดหนุน
อาหารกลางวัน 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรียน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

-อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุข
มูลฐานฯ 
- จัดซื้อวัคซีน
ส าหรับใช้ฉีด
สุนัขป้องกัน
โรคพิษสุนัข
บ้า 

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

- กิจกรรม
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
มีฐานะ
ยากจน/ด้อย
โอกาส 
- อุดหนุน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
เดือดร้อน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กิจกรรม
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน 
สะพาน  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า  
๒. การพัฒนาระบบจราจรแนวทางท่ี  
 ๓  การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟ้า
และแสงสว่างสาธารณะ 

๑. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน                                         
๒. การพัฒนาเด็กและเยาวชน   
๓. ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ    
4. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย    

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                                       
2. ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๑.สนับสนุนเงินทุน
ส าหรับกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ 

๑. สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง                                
๒. ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัย์สิน                                
๓.ต่อต้านการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด                                                               

๑.ส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 

๑. พัฒนาบุคลากร และ
หน่วยงาน  
๒. พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน                                                          

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง                                      
๒. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตรด้านอื่นๆ 

กลยทุธ ์

แผนงานการเกษตร 

- จัดการ
แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
ฯ 
- อุดหนุนการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดฯ 

- การ
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน 
- อุดหนุน
คณะกรรม
การหมู่บ้าน
ฯ 

- ขุดสระ
น้ า/
ปรับปรุง
บ ารุงดินฯ 
- อุดหนุน
งานวัน
มะม่วง
และของดี
อ าเภอ
หนองไผ่ฯ 

กิจกรรม
ฝึกอบรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้พอเพียง
ตามแนว
พระราชด าริฯ 

- กิจกรรม
ปลูกป่า
เฉลิมพระ
เกียรติ 
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3. แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)  
 

 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์

แผนงาน 

“สังคมแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน   

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 

การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

มีระบบสาธารณูปโภค
ครบครันและท่ัวถึงร้อย

ละ 80 

ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนร้อยละ 5 ต่อ

ครัวเรือน 

ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพท่ี
ดีข้ึนร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน 

ประชาชนมีรายได้ต่อ
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 

ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
สวัสดิการต่างๆ ท่ีดีข้ึนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีมีความ
สมบูรณ์เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของท้องถ่ินร้อยละ 

10 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประชาชนมีสุขภาพและได้รับการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขท่ีดีข้ึน 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและความมั่นคงทาง

สังคม 

การบริหารงานองค์กรมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานการศึกษา แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน 
สะพาน  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า  
๒. การพัฒนาระบบจราจรแนวทางท่ี  
๓. การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟ้าและ
แสงสว่างสาธารณะ 

๑. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน                                         
๒. การพัฒนาเด็กและเยาวชน   
๓. ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ   
๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย    

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                                       
๒. ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๑.สนับสนุนเงินทุน
ส าหรับกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ 

๑. สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ และผู้ยากไร้ 
ได้รับการดูแลอย่าง
ท่ัวถึง                                
๒. ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน                                
๓ ต่อต้านการแพร่
ระบาดของยาเสพติด                                                               

๑.ส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 

๑. พัฒนาบุคลากร 
และหน่วยงาน  
๒. พัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน                                                          

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง                                      
๒. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตรด้านอื่นๆ 

แผนงาน
การเกษตร 

เพิ่มพูนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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 4. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

      1) SWOT Analysis 
    จุดแข็ง (Strength = S) 

๑. เป็นต าบลที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด เช่น ข้าวโพด , 
ยางพารา, มะขามหวาน, ข้าว ฯลฯ 

๒. มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีชื่อเสียง (วัดซับตะเคียน "พระอธิการ
วิชัยรัตน์ ฐิตธัมโม" หรือหลวงปู่ขุ้ย )  

๓. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น  ถ้ าหอม  น้ าตกซับ
ตะเคียน  น้ าตกวังยายดง ฯลฯ 

๔. มีการบริการอินเตอร์เน็ตต าบล และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการ 

๕. ประชาชนและผู้น าชุมชนในระดับหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการติดต่อ
ประสานงาน 

จุดอ่อน (Weakness = W ) 
๑. เกิดภัยธรรมชาติ ปัญหาภยัแล้งที่มีระยะเวลานาน และการเกิดอุทกภัย 
๒. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ไม่เพียงพอ 
๓. มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
๔. พ้ืนที่ของต าบลอยู่ห่างจากตัวอ าเภอหนองไผ่และมีพ้ืนที่กว้างแต่

ประชากรอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าให้การพัฒนาไม่ท่ัวถึง และล่าช้า 
๕. การคมนาคมภายในหลายหมู่บ้านไม่สะดวก 
๖. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 
๗. ประชาชนไม่สามารถแปลงสินทรัพย์(ที่ดิน) เป็นทุนได้ เนื่องจากเอกสาร

สิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นใบ ภบท. 5 
โอกาส (Opportunity = O) 
๑. จังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่าง

อ าเภอหนองไผ่-ต าบลท่าด้วง 
๒. จังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ 
๓. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตร เช่น  ส่งเสริมการปลูกยางพารา ฯลฯ 
๔. มีงบประมาณและรายได้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการด้านต่าง 

ๆ อย่างเหมาะสม 
อุปสรรค (Threat = T) 
๑. การพัฒนาของภาครัฐไม่ท่ัวถึง และเป็นไปด้วยความล่าช้า 
๒. การสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าการเกษตรไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่าง

จริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๓. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๔. แหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตรเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ท าการเกษตร แล้ว
ยังมีน้อย ปริมาณน้ ามักจะขาดแคลน 
๕. การช่วยเหลือด้านการออกเอกสารสิทธิ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแปลง

สินทรัพย์เป็นทุน เป็นไปด้วยความล่าช้า 
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ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ และ การติดตามและ
ประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

 1.1 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและ
ส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ
แผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  
และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 - มีนาคม 2561)  คือการประเมินผลใน
เชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบอ่ืน ๆ ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล น าเสนอเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ 1      แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง 

    ขั้นตอนที่ 2       แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 (แบบที่ 3/1)  แบบติดตามตนเองตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

    ขั้นตอนที่ 4 (แบบที่ 3/2)  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

    ขั้นตอนที่ 5  (แบบที่ 3/2)  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ขั้นตอนที่ 1 
แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

 

ค าชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   

9. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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ขั้นตอนที่ 2 
แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ค าชี้แจง แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
4 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
2. รายงานผลการด าเนินงานในรอบเดือน 

  รอบเดือน (ตุลาคม – มีนาคม)               รอบเดือน (เมษายน – กันยายน)  
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 96 22,137,000 68 34,550,000 45 9,600,000 45 9,600,000 254 75,887,000 

๒ ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

23 5,336,120 11 4,325,620 11 4,325,620 11 4,352,620 56 18,339,980 

๓ ด้านสาธารณสุข 6 453,000 2 95,000 2 95,000 2 95,000 12 738,000 

๔ ด้านเศรษฐกิจ 2 110,000.00 1 50,000.00 1 50,000 1 50,000 5 260,000 

๕ ด้านสังคม 18 7,526,900 10 617,500 10 617,500 10 617,500 48 9,379,400 

๖ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๗ ด้านการเมือง การ
บริหาร 

8 1,325,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 17 2,525,000 

8 ด้านการเกษตร 4 1,050,000 4 1,050,000 4 1,050,000 4 1,050,000 16 4,200,000 
รวม 158 37,988,020 100 41,138,120 77 16,188,120 77 16,215,120 412 111,529,38 

 
4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนการด าเนินการ

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 96 60.76 58 51.79 49 76.56 43 78.18 43 78.18 

๒ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 23 14.56 20 17.86 5 7.81 3 5.45 3 5.45 

๓ ด้านสาธารณสุข 6 3.8 6 5.36 2 3.12 2 3.64 2 3.64 

๔ ด้านเศรษฐกิจ 2 1.27 1 0.89 0 0 0 0 0 0 

๕ ด้านสังคม 18 11.39 17 15.18 6 9.38 5 9.09 5 9.09 

๖ ด้านทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 0.63 1 0.89 0 0 0 0 0 0 

๗ ด้านการเมือง การบรหิาร 8 5.06 7 6.25 2 3.12 2 3.64 2 3.64 

8 ด้านการเกษตร 4 2.53 2 1.79 0 0 0 0 0 0 

รวม 158  112  64  55  55  
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ส่วนที่ 3 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. ปัญหาและอุสรรค 
 

1. งบประมาณไม่เพียงพอกับโครงการพัฒนาที่มีจ านวนมาก 
2.  ข้อจ ากัดในเรื่องของห้วงระยะเวลาในการด าเนินงาน บางโครงการอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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ขั้นตอนที่ 3 
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

ค าชี้แจง  แบบที่ 3/1 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน : 3 เมษายน 2561 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน (ปี 2561) 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 96 49 

๒ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 23 5 

๓ ด้านสาธารณสุข 6 2 

๔ ด้านเศรษฐกิจ 2 - 

๕ ด้านสังคม 18 6 

๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 - 

๗ ด้านการเมือง การบริหาร 8 2 

8 ด้านการเกษตร 4 - 
รวม 158 64 

 
หมายเหตุ  โครงการที่บรรจุในแผนปี พ.ศ.2561 จ านวน 158 โครงการ และโครงการที่ได้ปฏิบัติ   
จ านวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.50  
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ขั้นตอนที่ 4 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาวิเศษในภาพรวม 
 
             เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
วิเศษในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน   คน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1.  เพศ 
 1. (     )  ชาย 
 2. (     )  หญิง 
           3. (     )   ไม่ตอบแบบสอบถาม 

 
จ านวน    60 คน 
จ านวน    40 คน 
จ านวน       0   คน    

 
 คิดเป็นร้อยละ  60 
 คิดเป็นร้อยละ  40 
 คิดเป็นร้อยละ    0  

2.  อายุ 
 1. (     )  ต่ ากว่า  20  ปี 
 2. (     )  20 – 30 ป ี
 3. (     )  31 – 40 ป ี
 4. (     )  41 -  50 ป ี
          5. (     )  51- 60 ป ี
 6. (     )  มากกว่า  60 ปี 
          7. (     )  ไม่ตอบแบบสอบถาม 
 

 
จ านวน       5  คน 
จ านวน     17 คน 
จ านวน     25   คน 
จ านวน     31 คน 
จ านวน    19   คน 
จ านวน      3 คน 
จ านวน       0   คน 

 
คิดเป็นร้อยละ     5  
คิดเป็นร้อยละ   17 
คิดเป็นร้อยละ   25 
คิดเป็นร้อยละ   31 
คิดเป็นร้อยละ   19 
คิดเป็นร้อยละ     3 
คิดเป็นร้อยละ     0 

3.  ระดับการศึกษา 
 1.  (     )  ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 
 2.  (     )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 3.  (     )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 4.  (     )  ปริญญาตรี 
 5.  (     )  สูงกว่าปริญญาตรี 
           6.  (     )  อื่น ๆ ........................... 
           7.  (     )  ไม่ตอบแบบสอบถาม 

              
จ านวน     32 คน 
จ านวน      29 คน 
จ านวน      24  คน 
จ านวน       8 คน 
จ านวน       2 คน 
จ านวน        0  คน             
จ านวน        5  คน 

      
คิดเป็นร้อยละ  32 
คิดเป็นร้อยละ  29 
คิดเป็นร้อยละ  24 
คิดเป็นร้อยละ    8 
คิดเป็นร้อยละ    2   
คิดเป็นร้อยละ    0 
คิดเป็นร้อยละ    5 



32 
 

 

 
 

ส่วนที่ 2  จากการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงใน
ภาพรวม จ านวน 100 คน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับการประเมิน 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ / กิจกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาของ อบต. 

2.85 พอใจ 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.  

2.37 พอใจ 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรมต่าง 
ๆ ของ อบต. 

2.42 พอใจ 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 2.30 พอใจ 

5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  2.33 พอใจ 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2.30 พอใจ 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

2.39 พอใจ 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2.37 พอใจ 

9) ความพึงพอใจในการบริหารงานของนายก อบต. 2.34 พอใจ 

รวม 452 พอใจ 

        
 สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม 
  จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 9 ข้อ 
ในภาพรวมมีความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ 2.85 และในภาพรวมมีความ
พึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ 2.30 และค่าเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจผล
การประเมินอยู่ ณ ระดับพอใจ 

 

 

4.  อาชีพหลัก 
 1.  (     )  รับราชการ 
 2.  (     )  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
          3.  (     )  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 
 4.  (     )  รับจ้าง 
 5.  (     )  นักเรียน / นักศึกษา 
 6.  (     )  เกษตรกร 
 7.  (     )  อ่ืน ๆ  แม่บ้าน 
          8.  (     )   ไม่ตอบแบบสอบถาม 

 
จ านวน      7 คน 
จ านวน     5  คน 
จ านวน   13 คน 
จ านวน   24    คน 
จ านวน     8 คน 
จ านวน    36    คน 
จ านวน     5   คน 
จ านวน      2    คน           

      
คิดเป็นร้อยละ    7 
คิดเป็นร้อยละ     5 
คิดเป็นร้อยละ   13 
คิดเป็นร้อยละ   24 
คิดเป็นร้อยละ     8 
คิดเป็นร้อยละ   36 
คิดเป็นร้อยละ     5 
คิดเป็นร้อยละ     2 
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ส่วนที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e – plan 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ 
(๓)  นั้น 
            เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด้วงโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงจึง
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕
61  ด้วยระบบ e-plan  และระบบ e- laas ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
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ส่วนที่ 5 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  

   ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)  

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี 2561 

จ านวน 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 

จ านวนโครงการ             
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวนงบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการเกษตร 

96 
23 
6 
2 

18 
1 
8 
4 

22,137,000. - 
5,336,120. - 
453,000. - 
110,000. - 

7,526,900. - 
50,000.- 

1,325,000. - 
1,050,000. - 

49 
5 
2 
- 
6 
- 
2 
- 

4,925,000. - 
150,500. - 
259,000. - 

- 
359,840. - 

- 
289,500. - 

- 

รวม 158 37,988,020. - 64 5,983,840.- 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ 
บ้านปางยาง 

100 19/2561 30 99,800.00 99,800.00 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ 
บ้านซับชมพู่ 

100 26/2561 30 99,800.00 99,800.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ 
บ้านไทรงาม 

100 27/2561 30 99,700.00 99,700.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ 
บ้านเฉลียงทอง 

100 30/2561 30 99,700.00 99,700.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ 
บ้านโป่งสะทอน 

100 20/2561 30 99,700.00 99,700.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ 
บ้านสันเจริญ 

100 22/2561 30 99,800.00 99,800.00 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ 
บ้านห้วยตลาด 

100 23/2561 30 99,700.00 99,700.00 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ 
บ้านท่าด้วง 

100 24/2561 30 99,800.00 99,800.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑ บ้านปาง
ยาง 

100  11/2561 45 99,800.00 99,800.00 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้าน
โป่งสะทอน 

100  8/2561 45 99,700.00 99,700.00 

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้าน
สันเจริญ 

100  10/2561 60 199,500.00 199,500.00 

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้าน
ท่าด้วง 

100   12/2561 60 199,500.00 199,500.00 

13. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิมเพ่ือการ
เกษตรกรรม ซับอีเต ? หนองเต่า หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด 

100  18/2561 30 99,700.00 99,700.00 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก
วังขอน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง 

0   79/2561 60 75,000.00 0 

15. โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2 บ้านซับ
ชมพู่ 

100 28/2561 30 80,000.00 80,000.00 

16. โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วย
ตลาด 

100 25/2561 30 149,500.00 149,500.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตวางท่อระบาย 
พร้อมดาดคอนกรีตป้องกันน้ ากัดเซาะ หมู่ที่ 8 บ้านท่า
ด้วง 

100 60/2561 60 358,000.00 358,000.00 

18. โครงการปรับเกลี่ยแต่งพ้ืนทางเดิม หมู่ที่ 1 บ้าน
ปางยาง 

100 14/2561 30 40,000.00 40,000.00 

19. โครงการปรับเกลี่ยแต่งพ้ืนทางเดิม หมู่ที่ 3 บ้าน
ไทรงาม 

100 15/2561 30 30,000.00 30,000.00 

20. โครงการปรับเกลี่ยแต่งพ้ืนทางเดิม หมู่ที่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง 

100 17/2561 30 50,000.00 50,000.00 

21. โครงการปรับเกลี่ยแต่งพ้ืนทางเดิม หมู่ที่ 5 บ้าน
โป่งสะทอน 

100 16/2561 30 30,000.00 30,000.00 

22. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกันน้ ากัดเซาะ 
คสล. หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ 

100 57/2561 60 99,800.00 99,800.00 

23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ าล้น หมู่ที่ 5 บ้าน
โป่งสะทอน 

100 58/2561 60 99,700.00 99,700.00 

24. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ าพร้อมปรับพ้ืน
ทาง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน 

100 39/2561 30 80,000.00 80,000.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

25. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ าพร้อมปรับพ้ืน
ทาง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ 

100 38/2561 30 40,000.00 40,000.00 

26. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ าพร้อมปรับพ้ืน
ทาง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

100 31/2561 30 40,000.00 40,000.00 

27. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 บ้านสัน
เจริญ 

100 21/2561 30 119,500.00 119,500.00 

28. โครงการขุดลอกคลองแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 
บ้านซับชมพู่ 

100 52/2561 30 149,500.00 149,500.00 

29. โครงการขุดลอกดินเสริมคันสระน้ าหลังโรงเรียน 
หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ 

100 53/2561 30 99,800.00 99,800.00 

30. โครงการขุดลอกดินเสริมคันคลอง หมู่ที่ 3 บ้านไทร
งาม 

100 45/2561 30 99,700.00 99,700.00 

31. โครงการขุดลอกดินเสริมคันคลองห้วยตากผ้า
บริเวณฝายใกล้สะพาน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม 

100 46/2561 30 299,000.00 299,000.00 

32. โครงการขุดลอกดินเสริมคันคลอง หมู่ที่ 5 บ้านโป่ง
สะทอน 

100 48/2561 30 99,700.00 99,700.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

33. โครงการขุดลอกดินเปิดทางน้ าคลองบึงหวาย 
จ านวน 3 แห่ง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ 

100 49/2561 30 99,800.00 99,800.00 

34. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2-3 
ต าบลท่าด้วง 

100  9/2561 60 299,000.00 299,000.00 

35. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4-7 
ต าบลท่าด้วง 

100  7/2561 60 299,000.00 299,000.00 

36. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนพื้นทางเดิม หมู่ที่ 3-2 
ต าบลท่าด้วง 

100  41/2561 30 99,700.00 99,700.00 

37. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนพื้นทางเดิมหมู่ที่ 8-7 
ต าบลท่าด้วง 

100  40/2561 30 99,800.00 99,800.00 

38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยก
ท่าด้วง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

100  44/2561 30 99,800.00 99,800.00 

39. โครงการขยายช่องระบายน้ า คสล. พร้อมเสริมฐาน
รากสะพานเดิม หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

0  78/2561 30 199,000.00 0 

40. โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบซัมเมิ้ส 
หมู่ที่ 6,8 ต าบลท่าด้วง 

100  42/2561 30 50,000.00 50,000.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

41. โครงการขุดลอกคลองแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 
บ้านปางยาง (กลุ่มวังขอน) 

100  51/2561 30 99,700.00 99,700.00 

42. โครงการขุดลอกดินเสริมคันคลอง บริเวณวัดปาง
ยาง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 

100  54/2561 30 99,800.00 99,800.00 

43. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนพื้นทางเดิม หมู่ที่ 4-1 
ต าบลท่าด้วง 

100  32/61 30 80,000.00 80,000.00 

44. โครงการขุดลอกดินเสริมคันคลอง บริเวณทางเข้า
โป่งหว้า หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน 

100  65/2561 30 80,000.00 80,000.00 

45. โครงการขยายระบบท่อสูบน้ าดิบและสายไฟฟ้า
บริเวณถังประปาซับตะเคียน หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 

0  67/2561 60 39,000.00 0 

46. โครงการก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตป้องกันน้ ากัด
เซาะพร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

0  77/2561 60 199,500.00 0 

47. โครงการลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายสัน
เจริญ-โป่งสะทอน หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ 

100  66/2561 30 58,000.00 58,000.00 

48. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านซับชมพู่ 

0  68/2561 60 199,000.00 0 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

49. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ 8 บ้านท่า
ด้วง 

0  76/2561 30 30,000.00 0 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

50. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100  48/2561 5 11,000.00 11,000.00 
     55/2561 8 9,000.00 9,000.00 
51. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จ านวน ๕ 
แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง 

0  18/2561 130 698,138.32 0 

52. โครงการงานกาชาดมะขามหวานนครบาล
เพชรบูรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอหนองไผ่ 

100 
 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองไผ่ 

1 20,000.00 20,000.00 

53. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ด้วง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

0  59/2561 60 249,000.00 0 

54. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง 

100  ศพด.ท่าด้วง 1 110,500.00 110,500.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

55. โครงการจัดซื้อน้ ายาฉีดพ่นยุงลาย 100  17/2561 7 99,000.00 99,000.00 
56. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

100 
 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.1-8 

1 160,000.00 160,000.00 

 

 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

- - - - - - 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม  
 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

57. โครงการ อบต. สัญจร 100 6/2561 10 30,000.00 30,000.00 
58. โครงการจัดซื้อผ้าห่มส าหรับช่วยเหลือผู้มีฐานะ
ยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม 

100 9/2561 7 99,840.00 99,840.00 

59. โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด 100 27/2561 7 47,250.00 47,250.00 
   36/2561 7 1,000.00 1,000.00 
   37/2561 14 49,250.00 49,250.00 

   
คณะกรรมการ

ตัดสินกีฬา 
1 32,500.00 32,500.00 

60. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

100 33/2561 7 5,650.00 5,650.00 

   47/2561 8 1,300.00 1,300.00 
   42/2561 7 3,050.00 3,050.00 
61. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 100 28/2561 7 90,000.00 90,000.00 
62. โครงการจัดซื้อผ้าห่มส าหรับช่วยเหลือเด็กเล็กและ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

0 55/2561 7 30,000.00 0 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
     

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

- - - - - - 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร            
       

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

63. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 
บ้านสันเจริญ 

100  61/2561 60 199,500.00 199,500.00 

64. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง 

100  69/2561 60 90,000.00 90,000.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านเกษตร 
   

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

- - - - - - 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  

ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
********************************** 

 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ขอสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ดังนี้ 
 

โครงการที่ได้ด าเนินการจริง   64 โครงการ 
โครงการตามแผนพัฒนา  158 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ                 64  x  ๑๐๐     =  40.50  % 

                     ๑58 
 

              
 

***************** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในภาพรวม 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าด้วงในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 
โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง ระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.เพศ        (     )   ชาย     (    )  หญิง 
2.อายุ       (     )   ต่ ากว่า 20 ปี (    )  20-30 ปี   (    )  31-40 ปี 
             (     )   41-50 ปี (    )  51-60 ปี   (    )  มากกว่า 60 ปี 
3.การศึกษา     (    )  ประถมศึกษา (    ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (    ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (    )    ปริญญาตรี (    )  สูงกว่าปริญญาตรี  (    )  อ่ืน ๆ.............................. 
4.อาชีพหลัก (    )    รับราชการ (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (    ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (    )    รับจ้าง  (    )  นักเรียน นักศึกษา  (    )  เกษตรกร    

(    )    อ่ืน ๆ ระบุ................................... 
ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
        ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

        ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีจ านวน 8 ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด  

3.1.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพ
ความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 

3.1.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนา
ด้านด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการ
ประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 

 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   



- ๒ - 

 

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
 

3.1.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็น
จริง (เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………….... 

 
3.1.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็น
จริง (เพียงช่องเดียว) 
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ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 
3.1.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนา

ด้านสังคม อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 
(เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
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ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 
3.1.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการ
ประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 

  ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

  3.1.7 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหารอยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความ
เป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 
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3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 

3.1.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนา
ด้านการเกษตรอยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็น
จริง (เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมิน ซึ่งจะน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 


