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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙  และข้อ 30 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน “ธันวาคมของทุกปี” 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม 
๒๕๖๕) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนทราบ  
คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  ทั้งเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดของประชาชน 

 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
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ส่วนที ่ ๑  ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๑ – 2 
 
ส่วนที ่ ๒  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา      3 – 5 
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ส่วนที่ 1 
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได ้ 

ซึ่งตามระเบียบข้อ 28  นี้  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน                        
ที่ ๒๖/๒๕6๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
  1. นายบรรจบ  ลือโฮ้ง     ส.อบต. หมู่ที่ ๙             ประธานกรรมการ 
  2. นายสุริยันต์  ไข่คำ     ส.อบต. หมู่ที่ ๕   กรรมการ 
  3. นางสมศรี  จินาวงศ์     ส.อบต. หมู่ที่ ๗   กรรมการ 
  4. นางรุจิโอ  อุโอ                    ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ ๖  กรรมการ 
  5. นายวิทูลย์  ข่วงบุญ            ผู้แทนประชาคมตำบล หมู่ที่ ๗  กรรมการ 
  ๖. ผอ.ร.ร.บ้านไผ่โทน     ผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 
  ๗. ผอ.รพ.สต.ไผ่โทน     ผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 

๘. นายธนพล  ศรีใจวงค์     ผู้อำนวยการกองช่าง   กรรมการ 
๙. นายร่มไทร  จันพี     ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๐. นายปฐม  คำคุณ     ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

  ๑๑. นายเมธาวรรธน์  คำปาแฝง    รองปลัด อบต.ไผ่โทน   เลขานุการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ 



-๒- 
 

ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ข้อ 30  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมี
ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด   ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และ
ติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย โดยจะประเมินปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 

 
 
 

 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ 
  “การเกษตรก้าวหน้า การศึกษากว้างไกล ประชาชนร่วมใจ น้ำไฟอุดม คมนาคมสะดวก” 
 
พันธกิจ 
พันธกิจหลักท่ี ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมให้เป็นเมืองสะอาดที่มีระเบียบวินัย มีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจิตสานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พันธกิจหลักท่ี ๒ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
พันธกิจกลักที ่๓ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ 
พันธกิจหลักท่ี ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น  
พันธกิจหลักท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารจัดการที่ดี 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
     กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๘  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  (๑)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน 
   (๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    (๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต    
   (๔)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 (๖)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬา และสุขภาพอนามัย 
 (๗)  ยุทธศาสตร์ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันปราบปรามยาเสพติด 

  (๘)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน 
       แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

                         แนวทางท่ี ๒ การส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถใน  
                                         การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      แนวทางท่ี ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 
       แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค 
                       บริโภค  
       แนวทางท่ี ๓ การพัฒนาแหล่งน้ำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

       แนวทางท่ี ๑ การจัดการการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษา 
                         แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม   
                                         ประเพณี  วันสำคัญของชาติ 
      แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริม สนบัสนุน และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  
                                         ผู้ปว่ยเอดส์ และผู้ยากไร้ 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              แนวทางท่ี ๒ การส่งเสริมการปลูกป่าและอนุรักษป่า 
       แนวทางท่ี ๓ การบริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
       แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬา และสุขภาพอนามัย 

                        แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  การพักผ่อน 
                                       หย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 
                        แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายและการกีฬา 

                   แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านสาธารณสุข 
       แนวทางท่ี ๔ จัดสร้าง และบำรุงอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ สำหรับ 
                                  การออกกำลังกายและการกีฬา 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันปราบปรามยาเสพติด 

                       แนวทางท่ี ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ 
                                       ทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
                       แนวทางท่ี ๒ รณรงค์และป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
    แนวทางท่ี ๓ การบรรเทาและฟ้ืนฟู ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
                       แนวทางท่ี ๔ การบูรณาการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับทุกภาคส่วน 
    แนวทางท่ี ๕ พัฒนาประสิทธิภาพ อปพร. , ชรบ. และตำรวจบ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ 
     แนวทางที่ ๑ การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อ  
                     บริการประชาชน และการปฏิบัติงาน 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและ 
     นันทนาการของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   :   องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 

ไม่มี 

การดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานขอ้มูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำแผน   

9.  มีการวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10.  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11.  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดทำบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

ส่วนที่ 3 
การประเมิน/ตดิตามตนเอง 
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผโ่ทน  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
2.  รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 256๕    . 
         ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)    ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)   ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กนัยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รและชุมชน 0 0.00 5 280,000.00 ๙ 3๕0,000.00 ๘ ๓๐0,000.00 ๘ ๓๔0,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 0 0.00 2๑ ๔,๒๙๒,000.00 ๔๙ ๘๒,๐๗๕,000.00 ๕๓ ๓๑,๖๕๖,000.00 ๗๕ ๕๗,๓๐๐,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0.00 15 1,270,000.00 34 1,602,000.00 ๒๔ 1,3๐๘,๕00.00 ๒๖ 1,๒๙๗,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 0 0.00 5 120,000.00 ๑๐ ๖๔๐,๖๑0.00 ๑๐ ๖๗๐,๖๑0.00 ๑๐ ๕๗๐,๖๑0.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 0 0.00 0 0.00 6 660,000.00 ๔ 6๑0,000.00 ๗ ๖๗๐,๐๐๐.00 

ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิการกฬีา และสุขภาพอนามยั 1 180,000.00 4 316,000.00 1๔ 2,7๙๑,000.00 ๗ ๑,๕๑๖,000.00 ๕ 416,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกนับรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 0 0.00 2 170,000.00 12 845,000.00 ๙ ๕๗๕,000.00 ๑๑ ๘๗๕,000.00 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาคารสถานที ่ 0 0.00 7 1,553,400.00 11 2,970,000.00 1๕ 5,๗๕0,000.00 ๑๒ ๕,4๐๐,๐00.00 

รวม 1 180,000.00 ๕๙ ๘,๐๐๑,400.00 1๔๕ ๙๑,๙๓๓,000.00 1๓๐ ๔๒,๓๘๖,๑๑0.00 ๑๕๔ ๖๖,๘๖๘,๖๑๐0.00 
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 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 46  
โครงการ งบประมาณ 4,243,150 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

๑.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน ๒ 55,000 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 4 1,319,200 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

17 ๖๗๔,050 

๔.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 95,000 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 1๐,000 

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการกีฬา และสุขภาพอนามัย 7 811,000 

๗.ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

5 90,000 

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานท่ี 5 1,188,900 

รวม 4๖ 4,2๔๓,150 

 

โครงการค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้ 

    ๑. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางสาธารณะ หมู่ที่ ๓,๔ หมู่ที่ ๖ งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๗๖,๕๐๐  บาท 
     ๒. โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน  งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๑๑๖,๒๐๐  บาท 
     ๓. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
        ๓๕,๐๐๐  บาท 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

จำนวนโครงการที ่

อยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 

ตามข้อบัญญัติ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรและชุมชน 

0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

3 75.00 0 0 2 50.00 0 0 ๔ 100 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1 5.88 2 11.76 14 82.35 0 0 ๑7 100 

๔.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 40.00 0 0 3 60.00 0 0 5 100 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิ        
การกีฬา และสุขภาพอนามัย 

1 14.29 0 0 6 85.71 0 0 7 100 

๗.ยุทธศาสตร์การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั การ
ป้องกันและปราบปรามยา 
เสพติด 

1 20.00 0 0 4 80.00 0 0 ๕ 100 

๘.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อาคารสถานท่ี 

1 20.00 3 60.00 3 60.00 0 0 ๕ 100 

รวม 9 19.57 5 10.87 35 76.09 0 0 46 100 
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ผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน 

ที ่ โครงการ  
(ข้อบัญญัติงบประมาณ) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๑. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ในเรือ่ง
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

- - √ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  

๒. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษ ี - - √ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐  

รวม    ๕๕,๐๐๐ - ๕๕,๐๐๐  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ  
(ข้อบัญญัติงบประมาณ) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมายเหตุ ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๑. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดบรรจุ ๕๐ ลบ.ม. 
บ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่โทน 

- - √ ๓๒๐,๐๐๐ - ๓๒๐,๐๐๐  

๒. โครงการก่อสร้างวางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านไทรพร้าว หมูท่ี่ 
๑ ตำบลไผ่โทน 

- - √ ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐  

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่ ๘ ตำบล 
ไผ่โทน 

√ - - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบล 
ไผ่โทน 

√ - - ๓๑๙,๒๐๐ ๓๐๙,๓๘๐ ๙,๘๒๐  

รวม    ๑,๓๑๙,๒๐๐ ๔๕๙,๓๘๐ ๘๕๙,๘๒๐  

 

 

 



-๑๑- 

ที ่ โครงการ  
(ค้างจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมายเหตุ ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๑. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทาง
สาธารณะ หมู่ที่ ๓,๔ หมู่ที่ ๖ ตำบล
ไผ่โทน 

√ - - ๗๖,๕๐๐ ๖๑,๑๖๒ ๑๕,๓๓๘ ค้างจ่ายปี
งบ ๖๔ 

รวม    ๗๖,๕๐๐ ๖๑,๑๖๒ ๑๕,๓๓๘  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ  
(ข้อบัญญัติงบประมาณ) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมายเหตุ ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๑. โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริฯ ตำบลไผ่โทน 

- √ - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐  

๒. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและ
เยาวชนตำบลไผโ่ทน 

- - √ ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐  

๓. โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงวัย 
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์

- - √ ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐  

๔. โครงการสนับสนุนกิจกรรมจัดหา
อาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริม
รายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือ
ตัวเองไมไ่ด ้

- - √ ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐  

๕. โครงการสานรัก สามวัย สานสายใย
ในครอบครัว ตำบลไผ่โทน 

- - √ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐  

๖. โครงการเข้าร่วมประเพณีกิ๋นสลาก
หลวงเมืองแพร ่

- - √ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  

๗. โครงการเข้าร่วมประเพณีไหว้ 
พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่ แห่ตุงหลวง 

- - √ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  

๘. โครงการเข้าร่วมประเพณีไหว้พระ
พุทธโกศัย ศิริชัยมหาศากยมุนี พระ
คู่บ้านคู่เมืองแพร ่

- - √ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  

๙. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสูเ่ด็กและ
เยาวชน ตำบลไผโ่ทน 

- - √ ๑๒,๕๐๐ - ๑๒,๕๐๐  

๑๐. ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ไผ่โทน 

- √ - ๒๔๐,๐๐๐ ๙๑,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐  
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ที ่ โครงการ  
(ข้อบัญญัติงบประมาณ) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมายเหตุ ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๑๑. โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม
ให้แก่เด็กนักเรยีนในโรงเรียนและ
เยาวชน ตำบลไผโ่ทน 

- - √ ๑๒,๕๐๐ - ๑๒,๕๐๐  

๑๒. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

- - √ ๒๗๐,๕๕๐ - ๒๗๐,๕๕๐  

๑๓. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก อบต.ไผ่โทน 

√ - - ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๙๔๐ ๖๐  

๑๔. โครงการเด็กและเยาวชนตำบล 
รุ่นใหม่ใส่ใจเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

- - √ ๑๒,๕๐๐ - ๑๒,๕๐๐  

๑๕. โครงการป้องกันอุบัติภยัให้แก่เด็ก
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร
ทางการศึกษา อบต.ไผ่โทน 

- - √ ๑๒,๕๐๐ - ๑๒,๕๐๐  

๑๖. โครงการอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองและบุคลากรเพื่อป้องกับ
โรคตดิต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - √ ๑๒,๕๐๐ - ๑๒,๕๐๐  

๑๗. โครงการอุดหนุนพระภิกษุ สามเณร 
ภาคฤดูร้อน 

- - √ ๗,๐๐๐ - ๗,๐๐๐  

รวม    ๖๗๔,๐๕๐ ๑๓,๙๔๐ ๔๒๐,๑๑๐  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ  

(ข้อบัญญัติงบประมาณ) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมายเหตุ ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริของสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

- - √ ๑๐,๐๐๐ - ๐ โอนลด
๑๐,๐๐๐ 

๒. โครงการอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

√ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม
๑๐,๐๐๐ 

๓. โครงการป้องกันแก้ไขปญัหาไฟป่า
และหมอกควัน 

- - √ ๑๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ โอนลด
๕,๐๐๐ 
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ที ่ โครงการ  

(ข้อบัญญัติงบประมาณ) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมายเหตุ ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๔. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

√ - - ๑๕,๐๐๐ ๑๔,๘๕๐ ๑๕๐  

๕. โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย
ชุมชนตำบลไผ่โทน 

- - √ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐  

รวม    ๙๕,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๕๐,๑๕๐  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ  

(ข้อบัญญัติงบประมาณ) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมายเหตุ ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๑. โครงการอบรมและส่งเสรมิพัฒนา
คุณภาพบทบาทสตรตีำบลไผ่โทน 

- - √ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐  

รวม    ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการกีฬา และสุขภาพอนามัย 

ที ่ โครงการ  

(ข้อบัญญัติงบประมาณ) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมายเหตุ ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

- - √ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐  

๒. โครงการสำรวจข้อมลูจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

- - √ ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐  



-๑๔- 

ที ่ โครงการ  

(ข้อบัญญัติงบประมาณ) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมายเหตุ ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๓. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

- - √ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐  

๔. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก √ - - ๖๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแกนนำ
สุขภาพป้องกันโรคติดต่อทั่วไป 

- - √ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐  

๖. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านแม่กระทิง หมูท่ี่ 
๓ ตำบลไผ่โทน 

- - √ ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐  

๗. โครงการอุดหนุนโครงการตามแนว
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

- - √ ๑๘๐,๐๐๐ - ๑๘๐,๐๐๐  

รวม    ๘๑๑,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๖๑,๐๐๐  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด 

ที ่ โครงการ  

(ข้อบัญญัติงบประมาณ) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมายเหตุ ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ดำเนินการของศูนย์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.ไผโ่ทน 

- - √ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐  

๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

- - √ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐  

๓. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

- - √ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐  

๔. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- - √ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐  

๕. โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

√ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 0  

รวม    ๙๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  

 

 



-๑๕- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาอาคารสถานที ่

ที ่ โครงการ  

(ข้อบัญญัติงบประมาณ) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมายเหตุ ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๑. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว 
บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่โทน 

- - √ ๑๘๐,๘๐๐ - ๑๘๐,๘๐๐  

๒. โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร
สำนักงาน อบต.ไผ่โทน 

√ - - ๓๘๐,๐๐๐ ๓๓๖,๔๐๐ ๔๓,๖๐๐  

๓. โครงการก่อสร้างถนนภายในสนาม
กีฬา อบต.ไผโ่ทน 

- √ - ๑๐๓,๐๐๐ - ๑๐๓,๐๐๐  

๔. โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า- 
ออกสนามกีฬา อบต.ไผ่โทน 

- - √ ๙๐,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐  

๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
สนามกีฬา อบต.ไผโ่ทน  

- - √ ๔๓๕,๑๐๐ - ๔๓๕,๑๐๐  

รวม    ๑,๑๘๘,๙๐๐ ๓๓๖,๔๐๐ ๘๕๒,๕๐๐  

 

ที ่ โครงการ  
(ค้างจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

ผลการดำเนินการ งบประมาณ  

หมายเหตุ ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ยอด
คงเหลือ 

๑. โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
โทน 

- √ - ๑๑๖,๒๐๐ - ๑๑๖,๒๐๐ ค้างจ่ายปี
งบ ๖๔ 

๒. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้อง 
เก็บของสนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่โทน 

- √ - ๓๕,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐ ค้างจ่ายปี
งบ ๖๔ 

รวม    ๑๕๑,๒๐๐ - ๑๕๑,๒๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๖- 

สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

โครงการที่ได้ดำเนินการ     จำนวน      9    โครงการ 

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน    ๑๕๔    โครงการ 

(พ.ศ. 2561 - 2565)  ปีงบประมาณ  256๕ 

คิดเป็นร้อยละ     9 x 100 =  5.84 % 
     ๑๕๔ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยมีผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่โทน 
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่โทน 
๓. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางสาธารณะ หมู่ที่ ๓,๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่โทน 
๔. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก อบต.ไผ่โทน 
๕. โครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
๗. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
๘. โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
๙. โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ไผ่โทน



 

 
 

 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปี  ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน  ดังนี้ 
๑.  ชื่อโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้กับโครงการตามแผนพัฒนาไม่ตรงกัน  ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกันทำ

ให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้ครบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้การ

บรรลุผลตามแผนพัฒนามีน้อย 
๓.  ในส่วนของรายละเอียดที่เป็นรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญทางการเงินจึงต้องขอความร่วมมือไปยังกองคลัง 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจและความร่วมมือในการดำเนินงานน้อยทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า 
๕.  บุคลากรไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า 
๖.  ปัญหาด้านความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่ไม่ตรงกัน 
๗.  การดำเนินงานจริง มักไม่สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สำนักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน เป็นต้น ทำให้ดำเนินงานได้ยากลำบาก 
๘.  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 

ข้อเสนอแนะ 

๑.  การตั้งชื่อโครงการในการตั้งงบประมาณควรเป็นชื่อโครงการเดียวกันที่ระบุในแผนพัฒนา  
๒.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนา 
๓.  ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนให้มีความสนใจและร่วมมือในการเข้าร่วม

ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนามากขึ้นเพ่ือคัดเลือกโครงการที่เร่งด่วนและจำเป็นตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  

๔.  การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรเพ่ิมบุคคลที่มีความรู้ทาง
การเงินการคลัง   

๕.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนควรเน้นการพัฒนาและให้ความสำคัญกับเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสเพ่ิมข้ึน 
 ๖.  การตั้งงบประมาณควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนมากข้ึน 
 ๗.  ควรให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามแผนพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ  
 
 
 
 

-๑8- 

ส่วนที่ 4 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 



 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ของแบบ 
เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
ประโยชน์ 
เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยา เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือใน

การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ระยะเวลาในการติดตาม 
เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรแต่ละปี 
 
องค์ประกอบของแบบ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

ประกอบด้วย  เนื้อหาที่สำคัญ  ๒  ส่วน  คือ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

-  เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- อาชีพหลัก 

 
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนท้องถิ่น 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
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สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 

 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนในภาพรวม (ร้อยละ) 

    

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๓๒ ๕๑ ๑๗ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๓๖ ๕๐ ๑๔ 
๓)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม ๓๒ ๔๕ ๒๓ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๓๓ ๖๐ ๗ 
๕)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ๒๐ ๕๒ ๒๘ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒๗ ๖๕ ๘ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

๒๘ 
 

๖๕ 
 

๗ 
๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๓๐ ๖๖ ๔ 

ภาพรวม ๒๙.๗๕ ๕๖.๗๕ ๑๓.๕๐ 

 

สรุปผลในภาพรวม 
1. พอใจมาก               ร้อยละ     ๒๙.๗๕       
2. พอใจ       ร้อยละ     ๕๖.๗๕ 
3. ไม่พอใจ       ร้อยละ     ๑๓.๕๐ 

 

หมายเหตุ  จากการสุ่มตัวอย่างประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จำนวน  ๑๐๐  คน  
 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนในด้านเศรษฐกิจ โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐  
คะแนน 

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘.๙ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘.๗ 
๓)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม ๘.๙ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๙ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ๘.๓ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๘.๕ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๗ 
๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๙.๑ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๘.๙ 

คะแนนเฉลี่ย ๘.๗๖ 
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ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยให้คะแนน
เต็ม  ๑๐  คะแนน 

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๐ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๙ 
๓)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม ๘.๕ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๗ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๐ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๗ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๔ 
๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๘.๕ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๘.๙ 

คะแนนเฉลี่ย ๘.๓๑ 
 
 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนในด้านการบริหาร โดยให้คะแนนเต็ม  
๑๐  คะแนน 

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘.๔ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๙ 
๓)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม ๘.๘ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๖ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ๘.๘ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๘.๐ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๔ 
๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๘.๓ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๘.๕ 

คะแนนเฉลี่ย ๘.๔๑ 
  

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนใน  ด้านสังคมและสาธารณสุข โดยให้
คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘.๒ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๙ 
๓)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม ๘.๕ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๕ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ๘.๒ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๕ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๔ 
๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๘.๕ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๘.๕ 

คะแนนเฉลี่ย ๘.๒๔ 
-๒1- 



 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนใน ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘.๕ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘.๕ 
๓)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม ๘.๙ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๗ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ๘.๗ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๘.๑ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๕ 
๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๘.๕ 
๙)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๘.๙ 

คะแนนเฉลี่ย ๘.๕๘ 
 

 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนในด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม  
๑๐  คะแนน 

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘.๕ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘.๓ 
๓)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม ๘.๗ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๙ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ๘.๖ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๘.๑ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๔ 
๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๘.๖ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๙ 

คะแนนเฉลี่ย ๘.๕๗ 
 
 
 

    
 
 

 



 


