
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 
 

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

    ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 
เพ่ือให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ข้อ 29 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - 
มีนาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    21   เดือน   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕60 

 

                          
            ( นายอดุลย์   ปริญญาศรีเศวต ) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
 



 

 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕9 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
อ าเภอหนองไผ่    จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
รายงานการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ครึ่งปีแรก 

(ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 



 



ค ำน ำ 
 

  การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
มีบทบาทและอ านาจหน้าที่  มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                    
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการ
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  อย่างไรก็ดี  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นของตน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  อย่างไรก็ตามแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้               
“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง                    
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข   ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  อีกทั้ง การติดตามประเมินผล
ยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 

 
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

            หน้ำ 
 

 ๑.  แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาฯ         ๑ 
๒.  ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป         ๒ - ๔ 

 ๓.  ส่วนที่ ๒  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              ๕ - 18 
 ๔.  ส่วนที่ ๓  สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน            19 - 27 

    ภำคผนวก 
- รายงานการน าเข้าข้อมูล (แผน) ในระบบ e-plan 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
- บันทึกข้อความ 
- แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

            หน้า 
 

 ๑.  แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาฯ         ๑ 
๒.  ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป         ๒ - ๔ 

 ๓.  ส่วนที่ ๒  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              ๕ - 15 
    ภาคผนวก 
- รายงานการน าเข้าข้อมูล (แผน) ในระบบ e-plan 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
- บันทึกข้อความ 
- แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
           องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง   อ าเภอหนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ ์

๒.  วิสัยทัศน์  
          “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม  ก้าวล้ าการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ” 

๓.  พันธกิจ  (ภารกิจ)  การพัฒนา 
          ๓.๑ ด้านการเกษตร 
 -ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดปุ๋ยเคมีและสารเคมีให้น้อยลง 
 -ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 -ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา ไม้สักทอง ปาล์มน้ ามัน และปลูกป่าทดแทนในที่ราบเชิงเขา 
          ๓.๒ ด้านแหล่งน้ า  
 -ขุดลอกคลองระบายน้ าพร้อมก่อสร้างฝายกั้นน้ า 
 -ขุดสระน้ าขนาดใหญ่เพ่ือท าการเกษตรและเป็นแหล่งน้ าอุปโภค 
 -ก่อสร้างแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี 
           ๓.๓ ด้านการคมนาคม 
 -ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่างต าบลอ าเภอ 
 -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 -ก่อสร้างทางราดยางระหว่างต าบลท่าด้วงติดต่อไปถึงอ าเภอภักดีชุมพล 
 -ซ่อมแซมถนนลูกรังในทุกหมู่บ้านที่ท าการเกษตร 
           ๓.๔ ด้านไฟฟ้า 
 -ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในที่ห่างไกลชุมชนหมู่บ้าน 
           ๓.๕ ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 
 -ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องของหลักสูตรเจ้าหน้าที่และสุขภาพอนามัย 
 -ส่งเสริมด้านเงินทุนการศึกษา 
 -ส่งเสริมการท าการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
 -จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาอย่างน้อยคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องต่อเด็ก ๑๐ คน 
 -จัดตั้งห้องสมุดประจ าต าบลและระบบอินเตอร์เน็ตต าบล 
          ๓.๖ ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือนฤดูว่างงาน 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
- ปลูกป่าชุมชนและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในเขตอนุรักษ์ 
- ปรับปรุงน้ าตกซับตะเคียน ถ้ าแก้ว ถ้ าหอม และน้ าตกซับสะเรเต 

 
 
          ๓.๗ ด้านการสาธารณสุข 



- ตั้งกลุ่มป้องกันโรคเอดส์ 
- ตั้งกองทุนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกองทุนป้องกันโรคไข้เลือดออก 
- ส่งเสริมการตรวจสุขภาพ โดยใช้บริการในพ้ืนที่หมู่บ้าน 
- ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวและการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ 
- ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่เด็กแรกเกิดให้ทุกหมู่บ้าน 
- จัดตั้งกลุ่มนวดแผนไทยให้กลุ่มคนว่างงานและคนชรา 

          ๓.๘ ด้านการบริหารการจัดการ อบต. 
- ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ตัวแทนชุมชนในการเลือกตั้ง 
- อบรมให้ความรู้ตัวแทนชุมชนเรื่องการบริหารงาน อบต. 
- ส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดีธรรมาภิบาล 
- จัดประชุม อบต. สัญจรทุกหมู่บ้าน 
- อบรมให้ความรู้สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนต าบล 
- ออกบริการ การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่นอกพ้ืนที่ 
- ปรับปรุงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

         ๓.๙ ด้านสังคมและความม่ันคง 
- อบรมให้สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน ๑ คนต่อประชากร ๕๐ คน 
- อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต้านยาเสพติดต าบล 
- อบรมลูกเสือชาวบ้าน 

          ๓.๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปรับปรุงและด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
- เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพ่ือจ าหน่ายแทนการลักลอบ 

 
๔. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕60–๒๕64) และแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕60–2562)   
 จากแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.๒๕60–๒๕64) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60–2562)   
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น  ๘  ด้าน  ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

แนวทางท่ี  ๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า  
แนวทางท่ี  ๒  การพัฒนาระบบจราจร 
แนวทางท่ี  ๓  การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี  ๑  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี  ๒  การพัฒนาเด็กและเยาวชน  
แนวทางท่ี  ๓  ส่งเสริมด้านการศึกษาอ่ืนๆ  
แนวทางท่ี  ๔  ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย    

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 



แนวทางท่ี  ๑  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
แนวทางท่ี  ๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี  ๑ สนับสนุนเงินทุนส าหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี  ๑  สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
แนวทางท่ี  ๒  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี  ๓  ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
แนวทางท่ี  ๔  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมีสังคมที่น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  ๑  ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
แนวทางท่ี  ๒  พัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
แนวทางท่ี  ๑  พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน 
แนวทางท่ี  ๒  พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางท่ี  ๓  พัฒนาการเลือกตั้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการเกษตร 
แนวทางท่ี  ๑  ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ 
แนวทางท่ี  ๒  ส่งเสริมพัฒนาด้านการเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-2562) ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี 2560 

จ านวน 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 

จ านวนโครงการ             
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวนงบประมาณ 
ที่จ่ายจริง  

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

53 
13 
4 
2 

18 
1 
8 
8 

5,435,000.- 
4,396,620.- 
364,000.- 

1,043,380.- 
11,315,700.- 

100,000.- 
860,000.- 

1,714,000.- 

35 
6 
3 
1 
7 
- 
1 
- 

3,123,630.- 
105,000.- 
284,000.- 

571,686.50.- 
424,540.- 

- 
99,700.- 

- 

รวม 107 25,228,700.- 53 4,608,556.50.- 



6 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-2562) ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๑ บ้านปางยาง 

100 13/2560 30 99,700.00 99,700.00 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๒ บ้านซับชมพู่ 

100 12/2560 30 99,800.00 99,800.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๓ บ้านไทรงาม 

100 63/2560 30 99,700.00 99,700.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง 

100 14/2560 30 99,700.00 99,700.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน 

100 60/2560 30 99,700.00 99,700.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ 

100 19/2560 30 99,800.00 99,800.00 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด 

100 55/2560 30 99,700.00 99,700.00 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง 

100 56/2560 30 99,800.00 99,800.00 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ๑ บ้านปางยาง 

100 6/2560 30 99,800.00 99,800.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-2562) ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ๒ บ้านซับชมพู่ 100 17/2560 30 199,000.00 199,000.00 
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ๓ บ้านไทรงาม 100 7/2560 30 99,700.00 99,700.00 
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง 100 8/2560 30 99,800.00 99,800.00 
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน 100 9/2560 30 99,700.00 99,700.00 
14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ 100 10/2560 30 99,700.00 99,700.00 
15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด 100 18/2560 30 99,700.00 99,700.00 
16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง 100 11/2560 30 99,800.00 99,800.00 
17. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิมเพ่ือ
การเกษตรกรรม ซับอีเต - หนองเต่า หมู่ ๗ 
บ้านห้วยตลาด 100 30/2560 30 99,700.00 99,700.00 
18. โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 100 47/2560 7 55,430.00 55,430.00 

 



8 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-2562) ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ข้ามคลอง) หมู่ ๒ บ้านซับชมพู่ 100 80/2560 30 99,800.00 99,800.00 
20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กป้องกันถนนลื่น หมู่ ๓ บ้านไทรงาม 100 62/2560 30 88,000.00 88,000.00 
21. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ 
6 บ้านสันเจริญ 100 22/2560 30 90,000.00 90,000.00 
22. โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ 7 
บ้านห้วยตลาด 100 81/2560 30 124,500.00 124,500.00 
23. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพ้ืน
ทางเดิม หมู่ 1 บ้านปางยาง 100 28/2560 30 40,000.00 40,000.00 
24. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพ้ืน
ทางเดิม หมู่ ๓ บ้านไทรงาม 100 61/2560 30 30,000.00 30,000.00 
25. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพ้ืน
ทางเดิม หมู่ 4 บ้านเฉลียงทอง 100 27/2560 30 50,000.00 50,000.00 
26. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพ้ืน
ทางเดิม หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน 100 29/2560 30 30,000.00 30,000.00 
27. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้้า
พร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง หมู่ ๑ บ้านปางยาง 100 21/2560 30 90,000.00 90,000.00 
28. โครงการวางท่อระบายน้้า พร้อมปรับ
พ้ืนทาง หมู่ 4 บ้านเฉลียงทอง 100 85/2560 30 90,000.00 90,000.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-2562) ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

29. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้้า
พร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง หมู่ 5 บ้านโป่งสะ
ทอน 100 87/2560 30 38,000.00 38,000.00 
30. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้้า
พร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง หมู่ ๗ บ้านห้วย
ตลาด 100 86/2560 30 35,000.00 35,000.00 
31. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้้า
พร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง 100 84/2560 30 40,000.00 40,000.00 
32. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้้า คสล. 
หมู่ ๓ บ้านไทรงาม 100 89/2560 30 40,000.00 40,000.00 
33. โครงการก่อสร้างผนัง คสล.พร้อมเท
คอนกรีต หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง 100 54/2560 30 189,400.00 189,400.00 
34. โครงการขยายท่อเมนต์ประปาพร้อม
ติดตั้งระบบซัมเม้ิส หมู่ 2 บ้านซับชมพู่ 100 82/2560 30 99,700.00 99,700.00 
35. โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พร้อมขยายท่อเมนต์ประปาหนองกุ่ม หมู่ 6 
บ้านสันเจริญ 100 58/2560 30 99,000.00 99,000.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-2562) ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

36. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของ อบต. ระดับอ้าเภอ 100 อบต.ห้วยโป่ง 2 15,000.00 15,000.00 
37. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน จ้านวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าด้วง 0 1/2560 130 671,976.60 0 
38. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100 60/2560 5 41,400.00 41,400.00 
    40/2560 5 8,600.00 8,600.00 
39. อุดหนุนโครงการจัดงานวันมะม่วงและ
ของดี อ้าเภอหนองไผ่ 100 

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
หนองไผ่ 2 10,000.00 10,000.00 

40. อุดหนุนโครงการงาน มะขามหวาน
นครบาลเพชรบูรณ์ (อ้าเภอหนองไผ่) 100 

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
หนองไผ่ 2 20,000.00 20,000.00 

41. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 อ้าเภอหนองไผ่ 100 

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
หนองไผ่ 5 10,000.00 10,000.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-2562) ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

42. โครงการจัดซื้อน้้ายาฉีดพ่นยุงลาย/
ทรายอะเบท 100 62/2560 5 149,000.00 149,000.00 
43. โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน 100 95/2560 5 100,000.00 100,000.00 
44. โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 100 94/2560 5 35,000.00 35,000.00 

 
. 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-2562) ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

45. โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๘ 100 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ม.6 2 100,000.00 100,000.00 

    
กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านสัน
เจริญ 2 17,922.00 17,922.00 

    
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เฉลียงทอง 3 17,922.00 17,922.00 

    
กองทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน หมู่ 3 1 100,000.00 100,000.00 

    กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 8 1 17,922.50 17,922.50 

    
กลุ่มแม่บ้านโป่งสะทอน ม.
5 1 17,920.00 17,920.00 

    
กองทุนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ถดถอย บ้านซับชมพู่ 1 100,000.00 100,000.00 

    
กลุ่มเกษตรกร ม.8 บ้าน
ท่าด้วง 2 100,000.00 100,000.00 

    
กองทุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน ปี44 2 100,000.00 100,000.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-2562) ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านสังคม 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

46. โครงการจัดซื้อผ้าห่มส้าหรับช่วยเหลือ
ผู้มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม 100 22/2560 7 99,840.00 99,840.00 
47. อุดหนุนโครงการรวมใจก่ิงกาชาด
ท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใจผู้ประสบภัย
เดือดร้อน อ.หนองไผ่ 100 กิ่งกาชาดอ้าเภอหนองไผ่ 2 10,000.00 10,000.00 
48. อุดหนุนโครงการรวมใจก่ิงกาชาด
ท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใจผู้ประสบภัยและผู้
เดือดร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์ 100 

เหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบูรณ์ 4 10,000.00 10,000.00 

49. โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด 100 37/2560 7 1,000.00 1,000.00 
    38/2560 10 49,250.00 49,250.00 
    44/2560 7 47,250.00 47,250.00 
    ค่าตอบแทน คกก. 3 32,500.00 32,500.00 
0. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาแจก
หมู่บ้าน หมู่ ๑- ๘ 

100 10/2560 7 90,000.00 90,000.00 

51. โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดินท้องถิ่น
และชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

100 
ศูนย์อ้านวยการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด 
จ.เพชรบูรณ์ 

5 35,000.00 35,000.00 

52. โครงการตรวจวัดสายตาพร้อมตัดแว่น
สายตา ส้าหรับผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 

100 37/2560 7 49,700.00 49,700.00 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-2562) ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

- - - - - - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

53. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน
เอนกประสงค์ อบต.ท่าด้วง หมู่ 6  100 24/2560 30 99,700.00 99,700.00 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการเกษตร 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

- - - - - - 

รวม 5,280,533.10.- 4,608,556.50.- 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-2562)  

ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าด้วง    อ าเภอหนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

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

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลท่าด้วง  ขอสรุปผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 
2560) ดังนี้ 
 

โครงการที่ได้ด้าเนินการจริง 53 โครงการ 
โครงการตามแผนพัฒนา  107 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ                 ๕3  x  ๑๐๐     =  49.53  % 

                     ๑07 
 

              
 

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



 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย /  ลงในช่องว่าง 
...................................................................................................................................... 
๑.  เพศชาย (        ) เพศชาย      (        ) เพศหญิง    
 

๒.  อายุ  (        ) อายุต ่ากว่า    ๒๐  ปี     (        ) อายุ   ๒๐  -  ๓๐  ปี     
  (        ) อายุ   ๓๑  -  ๔๐  ปี      (        ) อายุ   ๔๑  -  ๕๐  ปี  
       (        ) อายุ   ๕๑  -  ๖๐  ปี       (        ) อายุมากกว่า  ๖๐  ปี     
 

๓.  การศึกษา (        ) ระดับประถมศึกษา   (        ) ระดับมัธยมศึกษา     
   (        ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   (        ) ปริญญาตร ี       
  (        ) สูงกว่าปริญญาตรี   (        ) อื น ๆ ...........................     
  
 

๔.  อาชีพหลัก (        ) รับราชการ    (        ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   
  (        ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว        (        ) รับจ้าง        
  (        ) นักเรียน/นักศึกษา   (        ) เกษตรกร       

(        ) อื น ๆ  ........................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ยุทธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 

 

ประเด็น 
 

พอใจมาก  
 

พอใจ  
 

ไม่พอใจ  
(๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด่าเนินโครงการ / กิจกรรม 

   

(๔)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

   

(๕)  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ /   
กิจกรรม 

   

(๖)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด 
 

   

(๗)  ผลการด่าเนินงานโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

   

(๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

   

(๙)  ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

ประเด็น 
 

พอใจมาก  
 

พอใจ  
 

ไม่พอใจ  
(๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

(๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๔)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

   

(๕)  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ /   กิจกรรม 
 

   

(๖)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด 
 

   

(๗)  ผลการด่าเนินงานโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

   

(๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

   

(๙)  ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

 

ประเด็น 
 

พอใจมาก  
 

พอใจ  
 

ไม่พอใจ  
(๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

(๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๔)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

   

(๕)  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ /   กิจกรรม 
 

   

(๖)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด 
 

   

(๗)  ผลการด่าเนินงานโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

   

(๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

   

(๙)  ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

 

ประเด็น 
 

พอใจมาก  
 

พอใจ  
 

ไม่พอใจ 
(๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

(๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๔)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

   

(๕)  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ /   กิจกรรม 
 

   

(๖)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด 
 

   

(๗)  ผลการด่าเนินงานโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

   

(๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

   

(๙)  ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านสังคม 
 

 

ประเด็น 
 

พอใจมาก  
 

พอใจ  
 

ไม่พอใจ  
(๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

(๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๔)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

   

(๕)  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ /   กิจกรรม 
 

   

(๖)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด 
 

   

(๗)  ผลการด่าเนินงานโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

   

(๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

   

(๙)  ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ประเด็น 
 

พอใจมาก  
 

พอใจ  
 

ไม่พอใจ 
(๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

(๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๔)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

   

(๕)  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ /   กิจกรรม 
 

   

(๖)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด. 
 

   

(๗)  ผลการด่าเนินงานโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

   

(๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

   

(๙)  ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 

 

ประเด็น 
 

พอใจมาก  
 

พอใจ  
 

ไม่พอใจ  
(๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

(๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๔)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

   

(๕)  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ /   กิจกรรม 
 

   

(๖)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด 
 

   

(๗)  ผลการด่าเนินงานโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

   

(๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

   

(๙)  ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

 

ประเด็น 
 

พอใจมาก  
 

พอใจ  
 

ไม่พอใจ  
(๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

(๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

   

(๔)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

   

(๕)  มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ /   กิจกรรม 
 

   

(๖)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด 
 

   

(๗)  ผลการด่าเนินงานโครงการ / กิจกรรมน่าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา 

   

(๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

   

(๙)  ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ 
/ กิจกรรม 

   

 



 

ค ำน ำ 
 

  การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐  ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
มีบทบาทและอ านาจหน้าที่  มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                    
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการ
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  อย่างไรก็ดี  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  ดังนั้นเพ่ือให้
การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  อย่างไรก็ตามแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้               
“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง                   
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข   ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  อีกทั้ง การติดตาม
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป 

 
                                      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำด้วง 

                                            ตุลำคม  ๒๕๕9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๖-๗๑๓๗๘๐ 

www.thaduang.go.th 


