ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
****************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 29 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันที่ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิ ดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
ดังนั้ น เพื่อ การปฏิบั ติ ให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ข องระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการจั ดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง จึงขอประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63
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สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้ น เพื่อการปฏิบั ติให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) องค์การ
บริ หารส่ วนต าบลท่ าด้ วง จึ งขอประกาศผลการด าเนิ นงานการจั ดทางบประมาณ การใช้ จ่ายและรายงานผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ทั้งนี้ การติดตามและ
ประเมินผลคาดว่าจะเป็นข้อมูลในการกาหนดทิศทาง และแนวทางการดาเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรก็ดี
แม้ ว่ าองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจะมี อ านาจหน้ าที่เพิ่ มมากขึ้ น แต่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นส่ วนใหญ่ ยั งคงมี
ทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่ เหมื อนกัน แต่ กระบวนการทั้ งสองมี ความเกี่ยวข้องสั มพันธ์กั น และเมื่อนาแนวคิดและหลั กการติ ดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าด้วง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าด้วงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความส าคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้
ทราบและก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะท าให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
ด้วง หัวหน้าสานัก ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง รวมถึงสภาพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตาบลท่าด้วง
บทสรุปของควำมสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าด้วงให้ เกิดประโยชน์เพื่อดาเนิน การขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ

2
ด าเนิ น การ สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะถู ก ค้ น พบเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยการติ ด ตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒ นาท้องนั้ น ว่ามี ปั ญหาใดควรปรับปรุงเพื่อ การบรรลุ เป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิ จ ตามอ านาจหน้ าที่ ของหน่ ว ยงาน รวมทั้ง ปรับ ปรุ งการปฏิบัติ งานให้ ดีขึ้น มีป ระสิ ทธิ ภ าพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดาเนิน งาน โครงก าร
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าด้วง หัวหน้าสานัก ผู้อานวยการกองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงที่จะต้องผลักดันให้การ
ดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลท่าด้วงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2)
ดาเนิน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี (4) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ
คณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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1. กำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงที่สภาฯคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงคัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าด้วงคัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงเพื่อดาเนินการต่อไป
2. กำรกำหนดแนวทำงและวิธีกำร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
ได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วั ด : KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึ กษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่
ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ
2.1 มาวิ เ คราะห์ แล้ ว เขี ย นรายละเอี ย ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ประเด็ น หลั ก ๆ คื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารติ ด ตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าด้วงเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าด้วง
3. กำรรำยงำนผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงมีอานาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าด้วง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
ด้วงและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลท่าด้วง

เสนอ

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลท่าด้วง

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ท่าด้วง

สภาองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลท่าด้วง

เสนอ

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลท่าด้วง

ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
แผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในต าบลท่ า ด้ ว ง/
องค์ การบริ หารส่ วนต าบลท่ าด้ วงทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง
ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
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1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
ด้วง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นส่วนสาคัญในการดาเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดัง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ด้ ว ง จึ ง ได้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ระบบการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาพั ฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลท่าด้ ว ง นั้ น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ด้ ว ง จะใช้ ร ะบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล ฯ (e-plan) ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
องค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก คือ
๑. ส่วนปัจจัยนำเข้ำ (Input) คือปัจจัยที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง จะต้องมีเพื่อนาเข้า

สู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ได้แก่ แบบกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นแบบทบทวนว่าการจัดทาแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร
๒. ส่วนของกระบวนกำรติดตำม (Process) คือ เป็นการติดตามผลขั้นกลางของแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าด้วงหรือไม่ ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทาให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้การติดตามใน
ทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดาเนินงาน
ได้แก่ แบบสรุปผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริห ารส่วนตาบล
ท่าด้ ว ง ซึ่ งประกอบไปด้ว ยการติ ดตามการด าเนิ นงานของโครงการและการเปลี่ ย นแปลง
โครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
๓. ส่ วนของกำรประเมิน ผล (Output) เป็นการติ ดตามผลช่ ว งสุ ดท้ายหรือ อาจถู กเรี ยกว่ า
การประเมิน แผนยุ ทธศาสตร์แ ละแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ซึ่งจะได้ แสดงให้ เห็ น ว่าเมื่อสิ้ นสุ ด การ
ดาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบสรุปผลความ
พึงพอใจของประชาชนตาบลท่าด้วงต่อ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง จะเป็นผู้
กาหนดห้วงเวลาในการประเมิน โดยเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงและคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ตาบลท่าด้วงทราบในวันที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลท่าด้วงเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ แ ก่ คณะกรรมการติ ด ตา มและประเมิ น
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)
ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
2) เครื่ อ งมื อ อั น ได้ แ ก่ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ สิ่ ง ที่ ใ ช้ เ ป็ น สื่ อ ส าหรั บ การติ ด ตามและ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
เป็ น ได้ทั้งข้อมูล เชิงปริ มาณ และข้อมูล เชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและส าคัญในการนามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก
ข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ อันได้แก่ เป็นวิธีการติ ดตามและประเมินผล จะต้องศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนา
แผนการดาเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการ
ดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้
หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่า งตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิ ดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มี
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ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดาเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลใน
เชิงปริมาณ
(๑.๑) แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้
(๒.๑) แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator)
และผลกระทบ (Impact) ดาเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้
บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้
ตามความเหมาะสม
(๒.๔) การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
โพธิ์ในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
โพธิ์ในแต่ละยุทธศาสตร์
(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์)
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5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสี ย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปั จจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ ว ยให้ ก ารใช้ ท รั พยากรต่ า ง ๆ เกิ ดความประหยั ด คุ้ มค่ าไม่ เสี ยประโยชน์ ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
หัวหน้าสานัก ผู้อานวยการกอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่
นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าด้วงเกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิ จให้ เป็ นไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลท่าด้วง/องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าด้วง
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ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผล
1. แผนยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนว่า มีความสอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการแผ่ นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพั ฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1.1 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒
 หลักกำรสำคัญ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ
๕ ปี ที่ จ ะสามารถต่ อ ยอดในระยะต่ อ ไปเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ปู า หมายการพั ฒ นาระยะยาวตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการสาคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙”
๕. ยึ ด “หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดความเหลื่ อ มล้ าและขั บ เคลื่ อ นการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”
 ยุทธศำสตร์
(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้าในสังคม
(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย
(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ
(๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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1.๒ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิ
ของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการ
บริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อ
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3 ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้า
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน
พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปี
งบ ๒๕๕๖ และเป็ นกรอบ ในการจัดทางบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ ยนความเห็ น
เกี่ยวกับภาพรวมของการทางานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖
แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทาเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจาก
การบู รณาการเป็น ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐
ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
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๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓) การลดรายจ่าย
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศ รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย
๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ
1.๔ ค่ำนิยมหลักของคนไทย
ค่ำนิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประกำร
ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
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 รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ
ก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ ายต่าหรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
1.๕ นโยบำยของรัฐบำล
1.๕.๑ นโยบำยหรือยุทธศำสตร์ประชำรัฐ
พลเอกประยุ ทธ์จันทร์โ อชา นายกรัฐ มนตรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์
ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดย
ไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุก
คนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
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เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมี
แนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
และขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพั นธ์กันเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อ
หลอมรวมพลั งของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่ า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า
“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ไ ด้ทั้ง
มวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
1.๕.๒ นโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ประกอบด้วยนโยบำย ๑๑
ด้ำน ดังนี้
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และ นวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1.๕.๓ ยุทธศำสตร์และนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)
๑) กำรแก้ไข ปัญหำยำเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษ
ผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนาแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑) สนับ สนุน ส่ งเสริม หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุก
หน่วยดาเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและ
สนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑.๒) สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม หน่ วยงานที่ ดู แล ควบคุ มตรวจสอบสถานบริ การตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุก
เกอร์ รวมทั้ งโรงงานตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงานและสถานประกอบการมิ ให้ เจ้ าของหรื อ
ผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดาเนินการลงโทษ
ตามกฎหมาย
๑.๓) สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม หน่ว ยงานที่ รั บผิ ดชอบน าผู้ เสพยาเสพติ ดเข้ ารับการ
บาบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
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๑.๔) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริ หารส่ ว นจั งหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่ ว นตาบล พนักงานเมืองพัทยา
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วย
ที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ ดาเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือ
เชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นใน
การผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
๒) มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเสริมสร้าง
จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูก
จิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๗ และกาหนดแนวทางการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๒.๑) ท าการส ารวจ ศึ ก ษารู ป แบบการกระ ท าผิ ด ในอ านาจหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะ
หน่ ว ยงานที่ เ กิ ด หรื อ น่ า จะเกิ ด สม่ าเสมอกระบวนการขั้ น ตอนใดที่ น่ า จะเกิ ด การทุ จ ริ ต
ตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระทาผิด
๒.๒) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง
๒.๓) กาหนดวิธีดาเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ
การกระทาผิ ดที่ป รากฏเห็ นเป็นที่ประจักษ์อ ยู่โ ดยทั่ว ไปที่ทาให้ ประชาชนมีความรู้สึ กว่ า
เจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์
๒.๔) สารวจและจัดทาข้อมูลการกระทาผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒.๕) จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้กระ
ทาผิ ดตามอานาจหน้ าที่ของหน่ว ยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้ นาแนวทาง
ดังกล่าวมาจัดทายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
1.6. แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตำก
สุโขทัย อุตรดิตถ์)
วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”
พันธกิจ
๑. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพ
และการสร้างสรรค์
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๓. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
๒. พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริหาร เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น
เป้าประสงค์
๑. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืน
๒. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพื่อใช้ศักยภาพแหล่ง
ที่ตั้ง และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
๓. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า/ไทย - ลาว
๔. อนุ รักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและ
สุขภาพ
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑. จานวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
๒. จานวนกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
๓.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน
๔. เส้นทางเชื่อมโยง E - W- E - C ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
๕. จานวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน
๖. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
๗. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๘. รายได้จาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๙. จานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
๑๐. จานวนหมูบ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. จานวนหมูบ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๒. จานวนเครือข่ายหมูบ้าน / ที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
๑. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุ
ภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีเหมาะสม
๒.พัฒนาการคมและระบบ logistics
๓. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
๔. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๕. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน
๖. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว
๗. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
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๘. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
๙. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๐. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/การค้า/การบริการ
อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า
๑๑. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการอย่างเป็นระบบ
1.7 แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์
วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน
“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้
ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นบ้านเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
๑. เกษตร: การพัฒนาปลอดภัย และเกษตรมูลค่าสูง
๒. ท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
๓. การค้า การลงทุน: ศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนว EWEC และรองรับการเข้าสู้ AEC
๔. อุตสาหกรรม: ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงาน
เป้าประสงค์รวม
๑. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าลดลง และ
ดารงชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่ นคง
ชองคนและชุมชนอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพร้อมต่อ AEC
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลิตภาพการเกษตร
๒. เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปปลอดภัย
๓. เพื่อส่งเสริมรายได้และลดภาระหนี้เกษตรกร
๔. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
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๕. การสร้ างมูล ค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมและการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของฝากที่ระลึก
๖. การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดี
๗. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. ประชาชนสามรถเข้าถึงระบบสวัสดิการทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
๙. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
๑๐. เพื่อเพิ่มความอุดสมบูรณ์ชองฐานทรัพยากรป่าไม้
๑๑. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๑๒. สร้างความมั่นคงทางพลังงานผ่านการใช้พลังงานทดแทน หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้
๑๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติ
๑๔. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑๕. มูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าเพิ่มสูงขึ้น
๑๖. เป็นฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๗. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มสูงขึ้น
1.8 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการท่องเที่ยวและ
แหล่งน้า ล้าเลิศวัฒนธรรม 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
1.9 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
ตัวชี้วัด
มีระบบการสาธารณูปโภคครบครันทั่วถึงร้อยละ 80
กลยุทธ์
- ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้า
- การพัฒนาระบบจราจร
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ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์

- การพัฒนาแหล่งน้า ระบบประปา ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ
๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน
- เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
- การพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ
- ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย
๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ประชาชนมีสุขภาพและได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน
- ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ
- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- สนับสนุนเงินทุนสาหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ
- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอื่นๆ
๕ การพัฒนาด้านสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางสังคม
ประชาชนในพื้นที่ได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มพูนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ
๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
การบริหารงานองค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นร้อยละ 10
- พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน
- พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
8 การพัฒนาด้านการเกษตร
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอื่นๆ

๒๐
2. โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี
แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่
12

ด้านความมั่นคง

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

การเสริมความเป็นธรรม
ลดความเลื่อมล้าใน
สังคม

ยุทธศำสตร์กลุ่ม
จังหวัด

พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ
การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน

ยุทธศำสตร์จังหวัด

การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของ อปท.
ในเขตจังหวัด

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ อปท.
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านความมั่นคง

พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ
เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
เท่าเทียมกันทางสังคม

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษา ถนน
สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้า
๒. การพัฒนาระบบจราจรแนวทางที่
๓0 การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า
และแสงสว่างสาธารณะ

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

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ประชาชนมีสุขภาพและได้รับการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ
๒. ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานและระบบ
โลจิสติกส์

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความมั่นคงของคนและชุมชน

การพัฒนาด้านการ
ท่องเทีย่ ว

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมมาภิบาลใน
ภาครัฐ

การพัฒนาด้านสังคม

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และความมั่นคงทางสังคม

๑.สนับสนุนเงินทุน
สาหรับกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาค

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร

เพิ่มพูนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑. ส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ

การพัฒนาด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาด้าน
การเกษตร

การบริหารงานองค์กรมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

๑. พัฒนาบุคลากร และ
หน่วยงาน
๒. พัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมี
รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตรด้านอื่นๆ
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กลยุทธ์

แผนงำน

ผลผลิต/โครงกำร

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษา ถนน
สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้า
๒. การพัฒนาระบบจราจรแนวทางที่
๓ การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า
และแสงสว่างสาธารณะ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

- ปรับปรุงขุด
ลอกสระน้า/ขุด
ลอกคลอง
- ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปา

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

แผนงานการศึกษา

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

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

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ
2. ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

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

แผนงาน
สาธารณสุข

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรียน

๑.สนับสนุนเงินทุน
สาหรับกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ

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

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

-อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุข
มูลฐานฯ
- จัดซื้อวัคซีน
สาหรับใช้ฉีด
สุนัขป้องกัน
โรคพิษสุนัข
บ้า

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

กิจกรรม
ฝึกอบรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้พอเพียง
ตามแนว
พระราชดาริฯ

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

๑.ส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

กิจกรรม
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

๑. พัฒนาบุคลากร และ
หน่วยงาน
๒. พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตรด้านอื่นๆ

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานการเกษตร

- จัดการ
แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
ฯ
- อุดหนุนการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดฯ

- กิจกรรม
ปลูกป่า
เฉลิมพระ
เกียรติ

- การ
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
- อุดหนุน
คณะกรรม
การหมู่บ้าน
ฯ

- ขุดสระ
น้า/
ปรับปรุง
บารุงดินฯ
- อุดหนุน
งานวัน
มะม่วง
และของดี
อาเภอ
หนองไผ่ฯ
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3. แผนผังยุทธศำสตร์ (Strategic map)
วิสัยทัศน์

“สังคมแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”

ยุทธศำสตร์

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

เป้ำประสงค์

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์

แผนงำน

มีระบบสาธารณูปโภค
ครบครันและทั่วถึงร้อย
ละ 80

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 5 ต่อ
ครัวเรือน

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษา ถนน
สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้า
๒. การพัฒนาระบบจราจรแนวทางที่
๓. การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้าและ
แสงสว่างสาธารณะ

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

ประชาชนมีสุขภาพและได้รับการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่
ดีขึ้นร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน

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

แผนงานการศึกษา

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและความมั่นคงทาง
สังคม

ประชาชนมีรายได้ต่อ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ
๒. ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

แผนงาน
สาธารณสุข

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านสังคม

๑.สนับสนุนเงินทุน
สาหรับกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร

เพิ่มพูนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
สวัสดิการต่างๆ ที่ดีขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

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

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

การพัฒนาด้าน
การเกษตร

การบริหารงานองค์กรมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีความ
สมบูรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของท้องถิ่นร้อยละ
10

๑.ส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ

๑. พัฒนาบุคลากร
และหน่วยงาน
๒. พัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตรด้านอื่นๆ

แผนงาน
การเกษตร
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4. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น
1) SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength = S)
๑. เป็นตาบลที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญหลายชนิด เช่น ข้าวโพด, ยางพารา, มะขาม
หวาน, ข้าว ฯลฯ
๒. มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีชื่อเสียง (วัดซับตะเคียน "พระอธิการวิชัยรัตน์ ฐิตธัมโม" หรือหลวงปู่ขุ้ย)
๓. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ถ้าหอม น้าตกซับตะเคียน น้าตกวังยายดงฯลฯ
๔. มีการบริการอินเตอร์เน็ตตาบล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
๕. ประชาชนและผู้นาชุมชนในระดับหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน
จุดอ่อน (Weakness = W )
๑. เกิดภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้งที่มีระยะเวลานาน และการเกิดอุทกภัย
๒. แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอ
๓. มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
๔. พื้ น ที่ ข องต าบลอยู่ ห่ า งจากตั ว อ าเภอหนองไผ่ แ ละมี พื้ น ที่ ก ว้ า งแต่ ป ระชากรอยู่ อ ย่ า ง
กระจัดกระจาย ทาให้การพัฒนาไม่ทั่วถึง และล่าช้า
๕. การคมนาคมภายในหลายหมู่บ้านไม่สะดวก
๖. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น
๗. ประชาชนไม่สามารถแปลงสินทรัพย์(ที่ดิน) เป็นทุนได้ เนื่องจากเอกสารสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นใบ ภบท. 5
โอกาส (Opportunity = O)
๑. จังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอาเภอหนองไผ่ ตาบลท่าด้วง
๒. จังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ
๓. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตร เช่น ส่งเสริมการปลูกยางพารา ฯลฯ
๔. มีงบประมาณและรายได้ที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
อุปสรรค (Threat = T)
๑. การพัฒนาของภาครัฐไม่ทั่วถึง และเป็นไปด้วยความล่าช้า
๒. การสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าการเกษตรไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๓. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. แหล่งกักเก็บน้าสาหรับการเกษตร เมื่อเทียบกับพื้นที่ทาการเกษตรแล้วยังมีน้อย ขาดแคลนน้า
๕. การช่วยเหลือด้านการออกเอกสารสิทธิ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
เป็นไปด้วยความล่าช้า
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ส่วนที่ 3 ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมแบบ 1 – 3/1
และกำรติดตำมและประเมินผลคุณภำพแผนพัฒนำ
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1.1 แบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและ
สาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ
แผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ
และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ าด้วง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบอื่น ๆ ตามคู่มือกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

ขั้นตอนที่ 2

แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 (แบบที่ 3/1)

แบบติดตามตนเองตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด

ขั้นตอนที่ 4 (แบบที่ 3/2)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในภาพรวม

ขั้นตอนที่ 5 (แบบที่ 3/2)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
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ขั้นตอนที่ 1
แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง

ประเด็นกำรประเมิน

มีกำร
ดำเนินงำน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ



4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา




ส่วนที่ 2 กำรจัดทำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล



8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น



14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา



15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด



16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



17. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์



18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์



19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่








ไม่มีกำร
ดำเนินงำน
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ขั้นตอนที่ 2
แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
2. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี 2561
ยุทธศำสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

101

15,652,000

115

44,225,000

110

26,622,000

53

16,600,000

43

1,010,400,000

422

1,113,499,000

๒ ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

21

5,171,120

21

4,828,470

19

5,888,188

18

5,801,188

27

5,801,188

106

27,490,154

๓ ด้านสาธารณสุข

7

513,000

7

505,000

8

538,000

8

538,000

8

538,000

38

2,632,000

๔ ด้านเศรษฐกิจ

1

50,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1

50,000

๕ ด้านสังคม

20

7,594,400

21

9,954,800

21

8,264,500

18

8,598,500

18

8,928,500

98

43,340,700

๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1

50,000

1

50,000

2

80,000

2

80,000

2

80,000

8

340,000

๗ ด้านการเมือง การบริหาร

7

1,225,000

8

1,197,000

4

585,000

2

320,000

2

320,000

23

3,647,000

8 ด้านการเกษตร

4

1,050,000

3

61,446

5

130,000

4

80,000

4

80,000

20

1,401,446

162

31,305,520

176

1,026,147,688

716

1,192,400,300

รวม

60,821,716

169

42,107,688

105

32,017,688

104
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3. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

แผนกำรดำเนินกำรทั้งหมด อนุมัติงบประมำณ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ

ลงนำมสัญญำ
จำนวน ร้อยละ

เบิกจ่ำย
จำนวน ร้อยละ

100%
จำนวน ร้อยละ

115

65.34

60

58.25

55

57.29

55

57.29

55

57.89

21

11.93

14

13.59

13

13.54

13

13.54

12

12.63

๓ ด้านสาธารณสุข

7

3.98

4

3.88

4

4.17

4

4.17

4

4.21

๔ ด้านเศรษฐกิจ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

11.93

16

15.53

16

16.67

16

16.67

16

16.84

๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1

0.57

1

0.97

1

1.04

1

1.04

1

1.05

๗ ด้านการเมือง การบริหาร

8

4.55

6

5.83

5

5.21

5

5.21

5

5.26

8 ด้านการเกษตร

3

1.7

2

1.94

2

2.08

2

2.08

2

2.11

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕ ด้านสังคม

รวม

176

103

ส่วนที่ 3 ปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
1. ปัญหาและอุสรรค
1. งบประมาณไม่เพียงพอกับโครงการพัฒนาที่มีจานวนมาก
2. ข้อจากัดในเรื่องของห้วงระยะเวลาในการดาเนินงาน บางโครงการอยู่ในระหว่างดาเนินการ

96

96

95
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ขั้นตอนที่ 3
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
คาชี้แจง แบบที่ 3/1 เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน :
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี 2562

ยุทธศำสตร์

จำนวนโครงกำร
จำนวนโครงกำรที่ปรำกฏ
จำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ
อยู่ในแผน (ปี 2562)

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

115

55

๒ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

21

13

๓ ด้านสาธารณสุข

7

4

๔ ด้านเศรษฐกิจ

0

0

๕ ด้านสังคม

21

16

๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

1

๗ ด้านการเมือง การบริหาร

8

5

3
176

2
96

8 ด้านการเกษตร
รวม

หมำยเหตุ โครงการที่บรรจุในแผนปี พ.ศ.2562 จานวน 176 โครงการ และโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวน 96 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.54
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ขั้นตอนที่ 3
แบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วงในภำพรวม
เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
ในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. เพศ
1. ( ) ชาย
2. ( ) หญิง
3. ( ) ไม่ตอบแบบสอบถาม

จานวน
จานวน
จานวน

56 คน
44 คน
0 คน

คิดเป็นร้อยละ 56
คิดเป็นร้อยละ 44
คิดเป็นร้อยละ 0

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

จานวน 6 คน
จานวน 8 คน
จานวน 28 คน
จานวน 37 คน
จานวน 12 คน
จานวน 9 คน
จานวน 0 คน

คิดเป็นร้อยละ 6
คิดเป็นร้อยละ 8
คิดเป็นร้อยละ 28
คิดเป็นร้อยละ 37
คิดเป็นร้อยละ 12
คิดเป็นร้อยละ 9
คิดเป็นร้อยละ 0

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

27
39
21
9
3
0
1

จานวน 9 คน
จานวน 4 คน
จานวน 15 คน
จานวน 27 คน
จานวน 9 คน
จานวน 28 คน
จานวน 4 คน
จานวน 4 คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

9
4
15
27
9
28
4
4

2. อำยุ

3. ระดับกำรศึกษำ
1. ( ) ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
2. ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
3. ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
4. ( ) ปริญญาตรี
5. ( ) สูงกว่าปริญญาตรี
6. ( ) อื่น ๆ ...........................
7. ( ) ไม่ตอบแบบสอบถาม
4. อำชีพหลัก
1. ( ) รับราชการ
2. ( ) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
3. ( ) ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
4. ( ) รับจ้าง
5. ( ) นักเรียน / นักศึกษา
6. ( ) เกษตรกร
7. ( ) อื่น ๆ (ระบุ )...................
8. ( ) ไม่ตอบแบบสอบถาม

27
39
21
9
3
0
1

30
ส่วนที่ 2 จำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วงในภำพรวม
จำนวน 100 คน สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง
ๆ ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ภำพรวม

พอใจมำก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

81

15

4

34

62

4

51

42

7

23
39
39
40.8
28.6
47
42.60

68
55
54
55.1
65.3
51
51.93

9
6
7
4.1
6.1
2
5.47

สรุปความพึงพอใจการติดตามและประเมินผล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ จากประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องจานวน 100 ชุด พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ พอใจ
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 42.60
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 51.93
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 5.47
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำน
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วงในแต่ละยุทธศำสตร์
จากการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในการพัฒนา
แต่ละยุทธศาสตร์ จานวน 8 ยุทธศาสตร์ จานวน 100 คน สามารถอธิบายได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง
ๆ ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ภำพรวม

พอใจมำก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

70

28

2

45

54

1

44

56

0

45
45
43
41.2
37
53
47.02

55
53
56
55.7
61
44
51.41

0
2
1
3.1
2
3
1.57

สรุปความพึงพอใจการติดตามและประเมินผล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ จากประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องจานวน 100 ชุด พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ พอใจ
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 47.02
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 51.41
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 1.57
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง
ๆ ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

พอใจมำก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

57

42

1

26

70

4

47

52

1

55

45

0

32
ที่

5
6
7
8
9

ประเด็น

ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ภำพรวม

พอใจมำก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

36
55
43
39
54
45.78

60
39
52
59
42
51.22

4
6
5
2
4
3.00

สรุปความพึงพอใจการติดตามและประเมินผล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ จากประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องจานวน 100 ชุด พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ พอใจ
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 45.78
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 51.22
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 3.00
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ภำพรวม

พอใจมำก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

53

45

2

40

57

3

39.4

53.6

7.1

44.4
42.4
39
40
50
52
44.47

52.5
55.6
57
55
47
48
52.30

3
2
4
5
3
0
3.23

สรุปความพึงพอใจการติดตามและประเมินผล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ จากประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องจานวน 100 ชุด พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ พอใจ
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 44.47
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 52.30
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 3.23

33
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ภำพรวม

พอใจมำก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

59

37

4

37

63

0

53.5

44.4

2

47
35
47
45
45
55
47.06

51
64
52
53
54
43
51.27

2
1
1
2
1
2
1.67

สรุปความพึงพอใจการติดตามและประเมินผล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ จากประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องจานวน 100 ชุด พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ พอใจ
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 47.06
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 51.27
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 1.67
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนสังคม
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ภำพรวม

พอใจมำก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

57

41

2

42.9

55.1

2

60

39

1

47
52
43
54
43
60
50.99

50
46
54
44
54
36
46.57

3
2
3
2
3
4
2.44

34
สรุปความพึงพอใจการติดตามและประเมินผล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนิ นงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ จากประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องจานวน 100 ชุด พบว่าความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ พอใจมาก
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 50.99
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 46.57
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 2.44
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ภำพรวม

พอใจมำก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

53

43

4

41

58

1

53

44

3

40
54
39
39
46.5
52
46.39

58
45
60
57
52.5
47
51.61

2
1
1
4
1
1
2.00

สรุปความพึงพอใจการติดตามและประเมินผล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ จากประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องจานวน 100 ชุด พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ พอใจ
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 46.39
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 51.61
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 2.00
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.

พอใจมำก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

52

46

2

48

52

0

55.6

43.4

1

35
ที่
4
5
6
7
8
9

ประเด็น
มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ภำพรวม

พอใจมำก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

36
48
34
55
34
53
46.18

63
49
66
45
61
47
52.49

1
3
0
0
5
0
1.33

สรุปความพึงพอใจการติดตามและประเมินผล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ จากประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องจานวน 100 ชุด พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ พอใจ
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 46.18
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 52.49
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 1.33
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ภำพรวม

พอใจมำก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

56.6

43.4

0

45

52

3

38

56

6

34.3
52
33.7
43.3
37
65
44.99

61.6
46
65.3
51.5
58
32
51.76

4
2
1
5.2
5
3
3.24

สรุปความพึงพอใจการติดตามและประเมินผล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ จากประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องจานวน 100 ชุด พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ พอใจ
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 44.99
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 51.76
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 3.24
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ส่วนที่ 4 ผลกำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e – plan
กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ e-laas (www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวัน ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการนาเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาน าเข้ า ข้ อ มู ล ในระบบ e-plan
ไปใช้ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผลตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าด้วงโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงจึง
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ด้วยระบบ e-plan และระบบ e- laas ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

๓๗
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๘

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
การพัฒนาด้านการเกษตร
รวม

โครงกำรตำม
แผนพัฒนำ
ปี 2562
115
21
7
0
21
1
8
3
176

จำนวน
งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ
44,225,000.00.4,828,470.00.505,000.00.0.00.9,954,800.00.50,000.00.1,485,000.00.61,446.00.61,109,716.00.-

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ
55
13
4
0
16
1
5
2
96

จำนวนงบประมำณ
ที่จ่ำยจริง
9,566,800.00.4,132,097.78
239,647.00.0.00.8,749,413.00.20,000.00.325,150.00.46,750.00.23,079,857.78

๓๘
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ชื่อโครงกำร
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านปางยาง
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านซับชมพู่
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านไทรงาม
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑ บ้านปางยาง
10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านซับชมพู่
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านไทรงาม
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน
14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ
15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด
16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง
17. โครงการปรับปรุงขยายท่อประปาเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่
18. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
19. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง
20. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด
21. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ชื่อคู่สัญญำ
1 23/2562
1 34/2562
1 60/2562
1 59/2562
1 29/2562
1 56/2562
1 83/2562
1 27/2562
1 37/2562
1 42/2562
1 38/2562
1 39/2562
1 7/2562
1 44/2562
1 40/2562
1 41/2562
1 57/2562
1 21/2562
1 20/2562
1 19/2562
1 22/2562

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
91
91
91
91
91
91
98
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)
99,700.00
99,700.00
99,800.00
99,700.00
99,800.00
99,700.00
99,800.00
99,800.00
99,800.00
99,800.00
99,800.00
99,700.00
99,800.00
99,700.00
99,700.00
99,800.00
35,000.00
20,000.00
40,000.00
99,700.00
30,000.00

เบิกจ่ำย
(บำท)
99,700.00
99,700.00
99,800.00
99,700.00
99,800.00
99,700.00
99,800.00
99,800.00
99,800.00
99,800.00
99,800.00
99,700.00
99,800.00
99,700.00
99,700.00
99,800.00
35,000.00
20,000.00
40,000.00
99,700.00
30,000.00

๓๙
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ชื่อโครงกำร
22. โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด
23. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้าพร้อมปรับพื้นทาง หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง
24. โครงการปรับปรุงลานตากพืชผลการเกษตรประจาหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 3 บ้านไทรงาม
25. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้าพร้อมปรับพื้นทาง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง
26. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนน้าล้นข้ามคลอง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง
27. โครงการจ้างเหมาขุดลอกดินเสริมคันคลองปางยางบริเวณหลังโรงเรียน หมู่ที่ 1
บ้านปางยาง
28. โครงการจ้างเหมาขุดลอกดินเสริมคันคลองซับตะเคียน หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง
29. โครงการจ้างเหมาขยายช่องระบายน้า คสล. บริเวณท่อเหลี่ยมบ้านป้านวย หมู่ที่ 2
บ้านซับชมพู่
30. โครงการจ้างเหมาขุดลอกดินเสริมคันคลองซับชมพู่ หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่
31. โครงการจ้างเหมาขุดลอกดินเสริมคันคลองห้วยตากผ้าพร้อมเสริมผิวทาง หมู่ที่ 3
บ้านไทรงาม
32. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังกั้นดาดคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ากัดเซาะ
บริเวณคุ้มบ้านแม่กานัน หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง
33. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้าพร้อมปรับพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน
34. โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระน้าเพื่ออุปโภค บริโภคแก้ปัญหาภัยแล้งกลุม่ เนินหิน
กลิ้ง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ
35. โครงการจ้างเหมาขุดลอกดินเสริมคันคลอง(คลองบึงหวาย) หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ
36. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลาสุทธิ หมู่ที่ 6 บ้านสัน
เจริญ

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
100
100
100
100
100
100

1 90/2562
1 67/2562
1 78/2562
1 17/2562
1 16/2562
1 4/2562

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
61
91
91
91
91
91

100
100

1 5/2562
1 86/2562

100
100

ชื่อคู่สัญญำ

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

149,600.00
45,000.00
99,800.00
22,000.00
99,700.00
99,700.00

149,600.00
45,000.00
99,800.00
22,000.00
99,700.00
99,700.00

91
91

99,800.00
249,500.00

99,800.00
249,500.00

1 6/2562
1 8/2562

91
91

99,800.00
99,700.00

99,800.00
99,700.00

100

1 18/2562

91

99,800.00

99,800.00

100
100

1 15/2562
1 14/2562

91
91

60,000.00
99,700.00

60,000.00
99,700.00

100
100

1 10/2562
1 33/2562

91
91

99,700.00
199,300.00

99,700.00
199,300.00

๔๐
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ชื่อโครงกำร
37. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนพื้นทางเดิม ซอยลาสุทธิและซอยสระหลวง
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ
38. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนพื้นทางเดิม สายไทรงาม-ซับชมพู่ หมู่ที่ 3
บ้านไทรงาม
39. โครงการจ้างเหมาเทคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ากัดเซาะคันคลอง หลังวัดท่าด้วง
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
40. โครงการจ้างเหมาดาดคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ากัดเซาะบริเวณทางขึ้นลงสะพาน
หนองเดื่อ หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
41. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังเสริมฐานราก คสล. เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะคอ
สะพานทรุดตัวสะพานห้วยสีเสียด หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
42. โครงการก่อสร้างห้องน้าชุมชนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
43. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 7 บ้านห้วยตลาด
44. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 8 บ้านท่าด้วง
45. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.47-006
สายบ้านท่าด้วง-ห้วยตลาด หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันถนนลื่น (ถนนข้ามคลอง) หมู่ที่ 4
บ้านเฉลียงทอง
47. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนน้าล้นข้ามคลอง ไร่ลุงบุญ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน
48. โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องสูบน้าแบบซัมเมิ้ส แก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7
บ้านห้วยตลาด
49. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
100

1 11/2562

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
91

100

1 12/2562

100

ชื่อคู่สัญญำ

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

60,000.00

60,000.00

91

99,800.00

99,800.00

1 68/2562

91

75,000.00

75,000.00

100

1 69/2562

91

75,000.00

75,000.00

100

1 88/2562

61

80,000.00

80,000.00

100
100
100
100

1 73/2562
1 66/2562
1 64/2562
1 2/2562

91
91
91
90

99,800.00
499,000.00
499,000.00
3,569,000.00

99,800.00
499,000.00
499,000.00
3,569,000.00

100

1 81/2562

91

99,700.00

99,700.00

100
100

1 75/2562
1 82/2562

91
91

99,700.00
34,000.00

99,700.00
34,000.00

100

1 103/2562

91

149,500.00

149,500.00

๔๑
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ชื่อโครงกำร
50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่
51. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ
52. โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง หมู่ที่
6 บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
53. โครงการเรียงหินใหญ่ป้องกันน้ากัดเซาะท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่
54. โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องสูบน้าแบบปัม๊ ซับเมิ้สแก้ไชปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่
2 บ้านซับชมพู่
55. โครงการปรับปรุงลานตากพืชผลการเกษตรประจาหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 3 บ้านไทรงาม

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
100
100
100

1 111/2562
1 113/2562
1 112/2562

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
60
60
30

100
100

1 127/2562
1 128/2562

100

1 105/2562

ชื่อคู่สัญญำ

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

199,500.00
199,500.00
99,700.00

199,500.00
199,500.00
99,700.00

30
30

45,000.00
40,000.00

45,000.00
40,000.00

60

99,700.00
9,566,800.00

99,700.00
9,566,800.00

รวม

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชื่อโครงกำร
56. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

57. โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
100

100

ชื่อคู่สัญญำ
1 45/2562
2 46/2562
3 47/2562
4 47/2562
1 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
6
6
5
5
365

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)
3,000.00
500
5,500.00
11,000.00
178,200.00

เบิกจ่ำย
(บำท)
3,000.00
500
5,500.00
11,000.00
178,200.00

๔๒
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชื่อโครงกำร
58. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จานวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าด้วง

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
99

59. โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจาปี ๒๕๖๑ อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

100

60. ค่าอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. (จานวน ๕ แห่ง รวมจานวน เด็ก
ทั้งสิ้น ๕๙๑ คนๆ ละ ๒๐ บาท/วัน)
61. โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา (สภาวัฒนธรรมตาบลท่าด้วง)

100

62. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สภาวัฒนธรรมตาบลท่าด้วง)

100

63. โครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (สภาวัฒนธรรมตาบลท่าด้วง)

100

64. โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง
65. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ด้วง เป็นค่าหนังสือเรียน
66. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ด้วง เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
67. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ด้วง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

100

100

100
100
100

ชื่อคู่สัญญำ
1 โรงเรียน จานวน ๕
แห่ง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าด้วง

1 ที่ว่าการอาเภอ
หนองไผ่
1 โรงเรียนจานวน
5 โรงเรียน
1 สภาวัฒนธรรม
ตาบลท่าด้วง
1 สภาวัฒนธรรม
ตาบลท่าด้วง
1 สภาวัฒนธรรม
ตาบลท่าด้วง
1 18/2562
1 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง
1 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง
1 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
260

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

1,313,275.16

1,302,647.78

10,000.00

10,000.00

2,338,600.00

2,338,600.00

1

70,000.00

70,000.00

1

70,000.00

70,000.00

1

50,000.00

50,000.00

11

30,500.00

30,500.00

1

11,000.00

11,000.00

1

11,000.00

11,000.00

1

16,500.00

16,500.00

1
365

๔๓
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชื่อโครงกำร
68. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ด้วง เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
100

ชื่อคู่สัญญำ
1 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
1
รวม

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

23,650.00

23,650.00

4,142,725.16

4,132,097.78

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
ชื่อโครงกำร
69. โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
70. โครงการสารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ ?ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า?
71. โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ?ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ?

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
100
100
100

ชื่อคู่สัญญำ
1 79/2562
1 48/2562
2 136/2562
1 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1-8

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
7
24
22
1
รวม

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

63,000.00
5,499.00

63,000.00
5,499.00

5,976.00
160,000.00

5,976.00
160,000.00

239,647.00

239,647.00

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
ชื่อโครงกำร
-

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
-

ชื่อคู่สัญญำ
-

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
-

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)
-

-

๔๔
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนสังคม
ชื่อโครงกำร
73. โครงการจัดซื้อผ้าห่มสาหรับช่วยเหลือผูม้ ีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม
74. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตาบลท่าด้วง

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
100
100

ชื่อคู่สัญญำ

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
8
8
15
8
11
25
11
1

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

75. โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด

100

76. โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดินท้องถิ่นและ
ชุมชน จังวัดเพชรบูรณ์
77. โครงการอบต.ท่าด้วง พบประชาชน

100

1 8/2562
1 84/2562
2 85/2562
3 80/2562
1 31/2561
2 32/2562
3 33/2562
1 ศป.ปส.จ.พช.

100
100

1 3/2562
1 30/2562

12
11

30,000.00
50,000.00

30,000.00
50,000.00

79. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สงู อายุ
80. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ฯ
81. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

100
100
100

82. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

100

1 ผูส้ ูงอายุ
1 ผู้พิการ
1 25/2562
2 30/2562
3 32/2562
1 95/2562
2 99/62
3 100/2562

365
365
8
31
25
8
7
15

5,697,200.00
1,258,400.00
5,650.00
1,300.00
3,050.00
2,650.00
5,650.00
1,670.00

5,697,200.00
1,258,400.00
5,650.00
1,300.00
3,050.00
2,650.00
5,650.00
1,670.00

78. โครงการตรวจวัดซื้อแว่นสายตา สาหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางสายตาเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ

99,840.00
2,400.00
6,000.00
3,000.00
1,000.00
49,250.00
47,250.00
35,000.00

99,840.00
2,400.00
6,000.00
3,000.00
1,000.00
49,250.00
47,250.00
35,000.00

๔๕
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนสังคม
ชื่อโครงกำร
83. โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบือ้ งต้น

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
100

84. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทามะขามคลุก 3 รส

100

85. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ งานใบตอง (บายศรี)

100

86. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอหนองไผ่
87. โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด

100

88. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม

100

100

ชื่อคู่สัญญำ
1 114/2562
2 115/2562
3 116/2562
4 127/2562
1 50/2562
2 51/2562
3 54/2562
1 71/2562
2 72/2562
3 68/2562
1 อบต.วังท่าดี
1 ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองไผ่
1 1/2562

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
7
15
7
7
6
6
6
8
8
8
1

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

1,000.00
2,500.00
5,303.00
21,100.00
500
4,000.00
3,700.00
500
4,000.00
2,500.00
15,000.00

1,000.00
2,500.00
5,303.00
21,100.00
500
4,000.00
3,700.00
500
4,000.00
2,500.00
15,000.00

1

10,000.00

10,000.00

90

1,380,000.00
8,749,413.00

1,380,000.00
8,749,413.00

รวม

๔๖
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงกำร
89. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
100

ชื่อคู่สัญญำ
1 109/2562
2 110/2562

ระยะเวลำ
วงเงินตำมสัญญำ
กำรดำเนินกำร
(บำท)
(วัน)
5
1,000.00
3
19,000.00
รวม
20,000.00

เบิกจ่ำย
(บำท)
1,000.00
19,000.00
20,000.00

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร
ชื่อโครงกำร
90. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง
91. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
92. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรั้วหน้า อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสัน
เจริญ
93. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง
94. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการของ
อบต.ท่าด้วง

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร
100

ชื่อคู่สัญญำ

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
1

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

100

1 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
บ้านเฉลียงทอง
1 93/2562

60,000.00

60,000.00

7

1,000.00

1,000.00

100

2 94/2562
3 95/2562
1 89/2562

13
15
61

1,350.00
70,000.00
99,800.00

1,350.00
70,000.00
99,800.00

100
100

1 104/2562
1 132/2562

61
46

75,000.00
18,000.00

75,000.00
18,000.00

325,150.00

325,150.00

รวม

๔๗
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำด้ำนเกษตร
ชื่อโครงกำร

เปอร์เซ็นต์
กำรดำเนินกำร

95. โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วงและของดี อาเภอหนองไผ่

100

96. โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรผลิต ขยายเชื้อ
บีที สาหรับหนอนกระทู้ข้าวโพด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

100

1 97/2562
2 98/2562
3 99/2562
1 118/2562

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)
6
7
5
5

2 119/2562
3 136/2562

5
5

ชื่อคู่สัญญำ

รวม
รวมทั้งหมด

วงเงินตำมสัญญำ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

500
7,000.00
12,500.00
500

500
7,000.00
12,500.00
500

4,000.00
22,250.00
46,750.00
23,090,485.16

4,000.00
22,250.00
46,750.00
23,079,857.78

๔๘
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
**********************************

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
ขอสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้
โครงการที่ได้ดาเนินการจริง
โครงการตามแผนพัฒนา
คิดเป็นร้อยละ

96

176

**********

96 โครงการ
176 โครงการ
= 54.54 %

ภำคผนวก

แบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วงในภำพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าด้วงในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่อง ระดับของกำรประเมินตำมสภำพควำมเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2.อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี
( ) 31-40 ปี
( ) 41-50 ปี
( ) 51-60 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี
3.การศึกษา ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ..............................
4.อาชีพหลัก ( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง
( ) นักเรียน นักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ ระบุ...................................
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วง
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

พอใจ
มำก

พอใจ

ไม่
พอใจ

๑

แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำน
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วงในแต่ละยุทธศำสตร์
ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำด้วงในกำรพัฒนำแต่ละ
ยุทธศำสตร์ ซึ่งมีจำนวน 8 ยุทธศำสตร์มำกน้อยเพียงใด
3.1.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในกำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพ
ความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

พอใจ
มำก

พอใจ

ไม่
พอใจ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
3.1.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในกำรพัฒนำ
ด้ำนด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการ
ประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.

พอใจ
มำก

พอใจ

ไม่
พอใจ

๒

4
5
6
7
8
9

มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
3.1.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในกำรพัฒนำ
ด้ำนสำธำรณสุข อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็น
จริง (เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

พอใจ
มำก

พอใจ

ไม่
พอใจ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
3.1.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในกำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็น
จริง (เพียงช่องเดียว)

๓

ที่

ประเด็น

พอใจ
มำก

พอใจ

ไม่
พอใจ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
3.1.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในกำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง
(เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

พอใจ
มำก

พอใจ

ไม่
พอใจ

๔

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
3.1.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในกำรพัฒนำ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการ
ประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

พอใจ
มำก

พอใจ

ไม่
พอใจ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
3.1.7 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในกำรพัฒนำด้ำน
กำรเมือง กำรบริหำรอยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความ
เป็นจริง (เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.

พอใจ
มำก

พอใจ

ไม่
พอใจ

๕

4
5
6
7
8
9

มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………....
3.1.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเกษตรอยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็น
จริง (เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

พอใจ
มำก

พอใจ

ไม่
พอใจ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมิน ซึ่งจะนาไปปรับปรุงการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
***************************
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