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ส�วนที่  ๑ 
 

บทนํา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป�นหน�าท่ีท่ีสําคัญอย างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาของท�องถ่ิน   
องค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์จึงจําเป�นท่ีจะต�องกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล โดยกําหนดให�มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์   มีหน�าท่ีในการกําหนด
แนวทาง วิธีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลพร�อมเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอต อผู�บริหารท�องถ่ินสภาท�องถ่ิน  องค&กรปกครองส วนท�องถ่ินและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ินพ.ศ. 
๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
๒๕61 

 
***ความหมายของการติดตามและประเมินผล*** 
เป�นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเป�นการประเมินท้ังแผนงาน  

นโยบายขององค&กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค&กรว าแผนยุทศาสตร&และแนวทางท่ีถูกกําหนดไว�ใน
รูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค&จริงหรือไม   สนองตอบต อความต�องการของประชาชนหรือผู�ท่ีมีส วน
ได�เสียทุกฝDายหรือไม   การติดตามและประเมินผลนี้ไม ใช การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต เป�นเครื่องมือทดสอบผลการ
ทํางานเพ่ือให�ทราบว าผลท่ีเกิดข้ึนถูกต�องและเป�นไปตามวัตถุประสงค&มากน�อยเพียงไร  เป�นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร&การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปE ว าเป�นไปตามความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินหรือไม   
นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไว�ในรูปของการวางแผนแบบมีส วนร วมของประชาชนหรือการประชาคมท�องถ่ินได�
ดําเนินการตามเปFาหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม   ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล�องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ี
ของท�องถ่ินหรือไม   การติดตามและประเมินผลเป�นการวัดระดับความสําเร็จหรือล�มเหลวของยุทธศาสตร&การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปE  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล�อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปRจจัย
นําเข�าหรือทรัพยากรท่ีใช�โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ&นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะได�รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช วยทําให�ผู�บริหารท�องถ่ินนําไปเป�นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร&การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปE  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช�เป�นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระทําหรือไม กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว าไม เกิดความคุ�มค าต อประชาชนหรือประชาชนไม พึงพอใจ  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  
ประชาชนในพ้ืนท่ี  องค&กรภาคประชาสังคมหรือองค&กรทางสังคม  องค&กรเอกชน  หน วยงานราชการท่ีมีหน�าท่ีกํากับ
ดูแลหน วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผู�รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป�นเครื่องมือท่ีจําเป�นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดําเนินการอยู   โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให�ข�อมูลปFอนกลับเก่ียวกับ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปRญหาท่ีกําลังเผชิญอยู   ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน ให�ลุล วง  ค าใช�จ าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว าท่ีกําหนดไว�  กลุ มเปFาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม ได�รับประโยชน&หรือได�รับน�อย
กว าท่ีควรจะเป�น  เกิดปRญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย�งใน
การปฏิบัติงานภายในหน วยงานหรือระหว างหน วยงาน  กลุ มเปFาหมายท่ีได�รับประโยชน&จากโครงการ/กิจกรรม  การ
ประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว างท่ีกําลังดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล�ว ซ่ึงการประเมินผลเป�นสิ่งจําเป�นเช นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป�นการบ งชี้ว า
แผนงานท่ีกําหนดไว�ได�มีการปฏิบัติหรือไม   อย างไร  อันเป�นตัวชี้วัดว าแผนงานท่ีได�ดําเนินการไปแล�วนั้นให�ผลเป�น
อย างไร  นําไปสู ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว�หรือไม   ซ่ึงผลท่ีได�จากการติดตามและประเมินผลถือว าเป�น
ข�อมูลย�อนกลับท่ีสามารถนําไปใช�ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินต อไป  

 

การติดตามและการประเมินผลถือได�ว าเป�นเครื่องมือท่ีจําเป�นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดําเนินการอยู โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให�ข�อมูล
ปFอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปRญหาท่ีกําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไม มีระบบติดตามของโครงการแล�ว ย อมส งผลให�เกิดความล าช�าในการดําเนินงานให�ลุล วง ค าใช�จ าย
โครงการสูงเกินกว าท่ีกําหนดไว� กลุ มเปFาหมายหลักของโครงการไม ได�รับประโยชน&หรือได�รับน�อยกว าท่ีควรจะเป�น เกิด
ปRญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย�งในการปฏิบัติงานภายใน
หน วยงานหรือระหว างหน วยงานกับกลุ มเปFาหมายท่ีได�รับประโยชน&จากโครงการ 
ในทางตรงกันข�ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล�ว จะก อให�เกิดประสิทธิภาพในการใช�ต�นทุน (cost-effective) 
ดําเนินงานด�านต างๆ  เป�นการให�ข�อมูลปFอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปFาหมายของโครงการต างๆ  การระบุปRญหาท่ี
เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก�ปRญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข�าถึงโครงการของกลุ มเปFาหมาย  
การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส วนต างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
โดยส วนใหญ แล�วผู�บริหารโครงการมักจะไม ให�ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว าเป�นสิ่งท่ีต�อง
ใช�เทคนิคเชิงวิชาการค อนข�างสูง จึงปล อยให�เป�นหน�าท่ีของหน วยงานระดับสูงกว าเป�นผู�ดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
ค าใช�จ ายสูง และก อให�เกิดความยุ งยากซับซ�อนในทางปฏิบัติ อย างไรก็ตามในความเป�นจริงแล�วข้ึนอยู กับความจําเป�น
และทรัพยากรท่ีมีอยู ในแต ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได�ว าการวางระบบติดตามไม จําเป�นท่ีจะต�องแบกรับภาระ
ต�นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ�อนแต อย างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียง
คนเดียว โดยมีหน�าท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-
time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช�วิธีติดตามท่ีก อให�เกิด
ประสิทธิภาพในการใช�ต�นทุนสูงสุดในส วนของ “การประเมินผล” นั้น เป�นสิ่งหนึ่งท่ีจําเป�นสําหรับการดําเนินการ
เช นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได�จากการประเมินจะใช�ในการปรับปรุง แก�ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดําเนินการซ่ึงข้ึนอยู กับวัตถุประสงค&ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป�นสิ่งท่ีจะบ งชี้ว าแผนงานท่ีกําหนด
ไว�ได�มีการปฏิบัติหรือไม  อย างไร อันเป�นตัวชี้วัดว าแผนหรือโครงการท่ีได�ดําเนินการไปแล�วนั้นให�ผลเป�นอย างไร 
นําไปสู ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว�หรือไม  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป�นการตรวจสอบดูว ามีความ

๑.๑  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล  
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สอดคล�องกับการใช�ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได�จากการติดตามและประเมินผลถือเป�นข�อมูลย�อนกลับ 
(feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป�นกระบวนการ
ตัดสินคุณค าและการตัดสินใจอย างมีหลักเกณฑ&โดยใช�ข�อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล�วการติดตามและประเมินผลจึงเป�นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค&กรปกครองส วน
ท�องถ่ินเพ่ือให�เกิดความโปร งใส เป�นเข็มทิศท่ีจะชี้ได�ว าการพัฒนาท�องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการต อหรือยุติ
โครงการต างๆ  เป�นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร�างระบอบประชาธิปไตยในท�องถ่ิน  เพราะว าการดําเนินการใดๆ  
ของหน วยงานหรือองค&กรปกครองส วนท�องถ่ิน  เม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไว�แล�วและท่ีได�จัดทําเป�น
งบประมาณรายจ ายได�รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  ประชาชนในท�องถ่ินล�วนเป�นกระบวนการ
มีส วนร วมเพ่ือให�เกิดความโปร งใส  เป�นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปFาหมายขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ิน  ซ่ึง
อาจจะเป�นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ึงประกอบไปด�วย แผน
ยุทธศาสตร&การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE  

 

 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใช�ให�เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�ให�การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก�ไขปRญหาของท�องถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒  วัตถุประสงค�ของการติดตามและ
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                         รายงานเสนอ                                          เสนอ 
 

 

 

 

 

 

                                                                                              เสนอ 
 

 

                             เสนอ                                  เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
        
 
 
 

๑.๓  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น 

4 
 

ผู�บริหารท�องถิ่น 
 

3 
 

สภาท�องถิ่น 

2 
 

ผู�บริหารท�องถิ่น 

1 
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท�องถิ่น 

���ก����ก��	
�	���������
���
������������������������
������
������������ ����!
����"�� ���	$"��
�����������!��%"����&����ก�$�"
��	���������ก��'"���(������"��'�$
����ก"$�!��!
�"�� 

	
�	���������
��� 	�)�*��!���ก	/�!����/������� 
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คณะกรรมการ
พัฒนาท�องถิ่น 

 

6 
 

ผู�บริหารท�องถิ่น 
 

	�)�*��!���ก	/�!����/������� 
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  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป�นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ&หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  ใช�ในการเก็บข�อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช�
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินได�คิดสร�างไว�เพ่ือใช�ในการ
ติดตามและประเมินผล  ซ่ึงการกําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด�วย แผนยุทธศาสตร&การพัฒนา  แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE  แผนดําเนินงาน  ข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ าย  เอกสารการเบิกจ ายของโครงการต างๆ  การสัมภาษณ& การสังเกต การสํารวจ และเอกสารอ่ืนๆ  
เป�นต�น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๒ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู�มือกรมการปกครองส�วนท�องถิ่น) 
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แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส2วนท�องถ่ิน 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๑  เป�นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร&ขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ิน  โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค&กรปกครองส วนท�องถ่ินได�ประกาศใช�แผนยุทธศาสตร&แล�ว 
 

ช่ือองค0กรปกครองส2วนท�องถ่ิน องค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดําเนินงาน 

ไม2มี 
การ

ดําเนินงาน 
ส2วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
3. มีการจัดประชุมอย างต อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร างแผน 
    ยุทธศาสตร&การพัฒนา 

�  

ส2วนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท�องถ่ิน   
1. มีการรวบรวมข�อมูลและปRญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล �  
2. มีการเปlดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส วนร วมในการจัดทําแผน �  
3. มีการวิเคราะห&ศักยภาพของท�องถ่ิน(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท�องถ่ิน 

�  

4. มีการกําหนดวิสัยทัศน&และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�อง 
    กับศักยภาพของท�องถ่ิน 

�  

5. มีการกําหนดวิสัยทัศน&และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�อง 
    กับยุทธศาสตร&จังหวัด 

�  

6. มีการกําหนดจุดมุ งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  
7. มีการกําหนดเปFาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน �  
8. มีการกําหนดยุทธศาสตร&การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
9. มีการกําหนดยุทธศาสตร&ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร&ของจังหวัด �  
10. มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร&การพัฒนา �  
11. มีการจัดทําบัญชีกลุ มโครงการในแผนยุทธศาสตร& �  
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12. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร& �  
 
 

 

 

 

 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ส	วนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไป 
1.  องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์   อําเภอห�วยราช  จังหวัดบุรีรัมย( 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน รอบท่ี 2 

      �   ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)    �  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 

      �   ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)  �  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส	วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป./ (พ.ศ.2561-2564) 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561-2564) 
 

��������	
 
2561 2562 2563 2564 

������ ���	���� ������ ���	���� ������ ���	���� ������ ���	���� 

1.ก�����������
.%��!�����/)�0�� 

95 282,542,500.00 44 47,097,000.00 33 22,580,000.00 40 48,322,000.00 

2.ก�����������
���:0ก
; 

12 264,000.00 9 234,000.00 12 264,000.00 10 234,000.00 

3.ก�������%=> ��
��"
	   

101 18,229,000.00 63 17,662,000.00 98 18,049,000.00 94 17,669,000.00 

4.!$��!�
�ก����=��ก:?
������ก�@�����	

��!
��"����� 

11 1,100,000.00 10 1,070,000.00 11 1,100,000.00 10 1,070,000.00 

5.!$��!�
�ก����
���
ก
;ก��������/������ 

23 2,843,000.00 15 1,943,000.00 17 2,443,000.00 15 1,943,000.00 

	�� 242 304,978,500.00 141 68,006,000.00 139 44,436,000.00 137 69,238,000.00 
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4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินปE 2561    ประจําปEงบประมาณ 2561 
 

ยุทธ 
ศาสตร0 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ2าย 100% 

จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

95 282,542,500.00 33 3,989,900.00 14 2,052,200.00 10 1,483,200.00 10 1,483,200.00 

การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ 

12 264,000.00 4 50,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต   

101 18,229,000.00 35 10,556,317.00 18 9,202,103.76 17 5,857,503.76 14 3,628,103.76 

ส งเสริมการอนุรักษ&
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อม 

11 1,100,000.00 5 150,000.00 1 44,000.00 1 44,000.00 0 44,000.00 

ส งเสริมการบริหาร
กิจการบ�านเมืองทีดี 

23 2,843,000.00 10 1,510,000.00 3 197,261.00 3 197,261.00 3 197,261.00 

 
 

 

 

ผู�บริหารองค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์ ใช�การติดตามและประเมินผลเป�นประโยชน&ต อการบริหารงานได�
หลายแนวทาง  ดังนี้  

๑ จัดสรรทรัพยากรขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว ากิจกรรมใดได�ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอย างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต อความต�องการของ
ประชาชน  

๒  ทําให�ภารกิจต างๆ ของบุคลากรในองค&กรปกครองส วนท�องถ่ินแต ละคน แต ละส วน/กอง มีความ
สอดคล�องกัน ประสานการทํางานให�เป�นองค&รวมของหน วยงาน  

๑.๕  ประโยชน0ของการติดตามและประเมินผล  
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๓  สามารถทําให�เปFาหมายขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ินเกิดความสําเร็จตามเปFาหมายหลัก มีความ
สอดคล�องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4  ทําให�วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
5  ช วยให�การใช�ทรัพยากรต างๆ เกิดความประหยัด คุ�มค าไม เสียประโยชน& 
6  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให�เป�นไปและตรงตามวัตถุประสงค&ของโครงการ กิจกรรม งาน

ต างๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได�รับการบริการ 
7  นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต างๆ สําหรับการปรับปรุงแก�ไขและปFองกันความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดข้ึนได� 
 
 
 
 

 
 

๑  นายนายสงบ  ชัยศิริ  สมาชิกสภาองค&การบริหารส วนตําบล  ประธานกรรมการ 
๒  นายพรเพชร  แก�วพินึก สมาชิกสภาองค&การบริหารส วนตําบล            กรรมการ 
3  นายทองสุข  นะพรรัมย&          ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน     กรรมการ    
4  นายทองดี  ศรีแก�ว  ผู�แทนประชาคมทองถ่ิน     กรรมการ 
5  นายจํารัส  ศิริจันทรกานต& ผู�แทนภาคราชการ ผอ.รพ.สต.บ�านเมืองโพธิ์  กรรมการ 
6  นางวนิดา  สายรัตน&    ผู�แทนภาคราชการ นวก.ส งเสริมการเกษตร อ.ห�วยราช กรรมการ 
7  นางสาววนิดา  วิเจดีย&  หัวหน�าสํานักปลัด     กรรมการ 
8  นางสาวชุติมา  โรจนาวรรณ  รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ                           กรรมการ 
๙  นายบุญทอง  วิเศษสิทธิ์ ผู�ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐ นายพะนาน  ทะเลิงรัมย& ผู�ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑ นายประยอง  วาทิรอยรัมย& สมาชิกสภาองค&การบริหารส วนตําบล        เลขานุการ/กรรมการ 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค!การบริหารส#วนตําบลเมืองโพธิ์ 
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ส2วนท่ี ๒ 

สรุปผลการพัฒนาท�องถิ่นตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 
 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได�รับ และการเบิกจ2ายงบประมาณ 
แผนพัฒนาส่ีป?  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ห�วงป? 2561   ท่ีได�บรรจุ 

ในงบประมาณรายจ2าย ประจําป?งบประมาณ 2561 
 

ยุทธศาสตร0ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ตั้งไว� เบิกจ2าย ท่ีมา 

1 
 

โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านพูนสุข  
หมู ท่ี 3 สายบ�านนายปราณี เจียมรัมย& (ต อเก า)  

127,000.00 126,500.00 ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

2 
 

โครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านศรีเจรญิ  
หมู ท่ี 7  สามแยกไปบ�านนายพงษ& เจียมรมัย& 

256,000.00 256,000.00 ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

3 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกสระประปา หมู ท่ี 1 76,000.00 68,900.00 ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

4 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ�านพูนสุข  
หมู ท่ี 3 ไปนํ้าอ�อม 

204,000.00 179,500.00 ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

5 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ�านประดู   
หมู ท่ี 4 ไปบ�านนํ้าอ�อม  

255,000.00 
238,500.00 

ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

6 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ�านเมืองเหนือ  
หมู ท่ี 5 หนองระหาร - คลองไผ น�อย  

286,000.00 
257,000.00 

ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

7 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ�านเมืองโพธ์ิ  
หมู ท่ี 6 สายข�างโรงเรยีน  

286,000.00 258,000.00 ตาม
ข�อบัญญัต ิ
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8 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ�านศรเีจรญิ  
หมู ท่ี 7 ถนนตามแนวคลองจนถึงเขตติดต อเทศบาลโคกเหล็ก 

255,000.00 
237,000.00 

ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

9 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ�านจาน หมู ท่ี 9 
รอบสระหนองจาน 

33,000.00 
30,000.00 

ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

10 
 

โครงการขยายท อเมนประปาหมู บ�าน บ�านเมืองเหนือ หมู ท่ี 5 
สายเลียบถนนทางทิศใต�หมู บ�าน 

15,000.00 
15,000.00 

ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

11 
 

โครงการขยายท อเมนประปา  หมู ท่ี 1 ไปทางทิศเหนือถึงบ�าน
ตาม ี 

100,000.00 
99,800.00 

ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

12 โครงการขุดเจาะบ อบาดาล หมู ท่ี 3 เพ่ือผลิตนํ้าประปา  100,000.00 
99,500.00 

ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

13 โครงการขุดเจาะบ อบาดาล หมู ท่ี 7 เพ่ือผลิตนํ้าประปา  100,000.00 
93,500.00 

ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

14 โครงการขุดเจาะบ อบาดาล หมู ท่ี 9 เพ่ือผลิตนํ้าประปา  100,000.00 
93,500.00 

ตาม
ข�อบัญญัต ิ

 

รวม 3,989,900.00 2,052,700.00   
 

ยุทธศาสตร0ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตั้งไว� เบิกจ2าย ท่ีมา 

1 โครงการอาหารเสรมิ(นม) สําหรับเด็กเล็กก อนเกณฑ& 134,135.00 112,059.84 ตามข�อบัญญัต ิ  

2 โครงการสนับสนุนค าใช�จ ายสนับสนุนสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

350,300.00 350,260.00 ตามข�อบัญญัต ิ  

3 โครงการจัดกิจกรรมวันแม แห งชาติของศูนย&พัฒนาเด็กเล็ก
บ�านศรีเจริญ 

20,000.00 8,200.00 ตามข�อบัญญัต ิ  

4 โครงการอาหารเสรมิ(นม)สําหรับเด็กนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

866,125.00 703,240.92 ตามข�อบัญญัต ิ  

5 โครงการจัดงานวันเด็กแห งชาติประจําปE 100,000.00 60,000.00 ตามข�อบัญญัต ิ  
6 โครงการสนับสนุนค าใช�จ ายการบริหารสถานศึกษา (ค า

จัดการเรียนการสอน) 
119,000.00 119,000.00 ตามข�อบัญญัต ิ  

7 โครงการส งเสริมประเพณีมหกรรมว าวอีสานจังหวัด
บุรีรัมย&  

50,000.00 50,000.00 ตามข�อบัญญัต ิ  

8 โครงการจัดงานวันกตัญyู - วันผู�สูงอายุประจําปE  50,000.00 41,590.00 ตามข�อบัญญัต ิ  
9 โครงการจัดการแข งขันกีฬาประจําตําบลประจําปE  185,000.00 185,000.00 ตามข�อบัญญัต ิ  
10 โครงการจัดตั้งจุดตรวจให�บริการประชาชนในช วงเทศกาล

และงานอ่ืนๆ 
50,000.00 20,290.00 ตามข�อบัญญัต ิ  

11 โครงการปFองกันโรคไข�เลือดออก 150,000.00 105,984.00 ตามข�อบัญญัต ิ  
13 โครงการสงเคราะห&เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 4,172,400.00 3,973,200.00 ตามข�อบัญญัต ิ  
14 โครงการสงเคราะห&เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,728,000.00 1,540,800.00 ตามข�อบัญญัต ิ  
15 โครงการสงเคราะห&เบ้ียยังชีพผู�ปDวยเอดส& 60,000.00 60,000.00 ตามข�อบัญญัต ิ  
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16 โครงการค าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรยีนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

1,808,000.00 1,802,000.00 ตามข�อบัญญัต ิ  

17 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ�ง ประจําปE 10,000.00 10,000.00 ตามข�อบัญญัต ิ  
18 โครงการปFองกันโรคพิษสุนัขบ�าสัตว&ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ�า 
68,357.00 60,479.00 ตามข�อบัญญัต ิ  

รวม 9,921,317.00 9,202,103.76   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร0ท่ี 4 ส2งเสริมการอนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ ตั้งไว� เบิกจ2าย ท่ีมา 

1 โครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดท อและรางระบาย
นํ้าภายในตําบลเมืองโพธ์ิ 

45,000.00 44,000.00 ตามข�อบัญญัต ิ  

รวม 45,000.00 44,000.00   
ยุทธศาสตร0ท่ี 5  ส2งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ ตั้งไว� เบิกจ2าย ท่ีมา 

1 โครงการก อสร�างลาดพ้ืนคอนกรีตบริเวณ ท่ีทําการ อบต.
เมืองโพธ์ิ 

95,000.00 
94,500.00 

ตามข�อบัญญัต ิ  

2 โครงการจัดเวทีประชาคม จัดทํา/ ทบทวน/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง/ปรบัปรุงแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ตําบลเมืองโพธ์ิ 

20,000.00 2,761.00 ตามข�อบัญญัต ิ  

3 โครงการจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน&งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช อําเภอห�วยราช จังหวัดบุรีรมัย&  

100,000.00 100,000.00 ตามข�อบัญญัต ิ  

รวม 215,000.00 197,261.00   

 
2.2 ผลที่ได�รับจากการดําเนินงานในป?งบประมาณ 
สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE(พ.ศ.2561-2564)  ห�วงปE 2561 

ยุทธศาสตร0 
 

จํานวนโครงการ 
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ตามแผนพัฒนา
ท�องถิ่นสี่ป? 

ห�วงป? 2561 

ได�รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ2าย

ประจําป? 2561 

โครงการ 
ใน งปม.ท่ีได�ดําเนินการ 
(รอบเดือน ต.ค.2560-

ก.ย.2561) 

๑.  ยุทธศาสตร0การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 

95 
 

33 
 

14 

๒. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
 

12 
 
4 

 
- 

๓.  ยุทธศาสตร0การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

101 
 

35 
 

18 

๔. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
11 

 
5 

 
1 

๕. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 23 10 3 

รวม 242 87 36 

บทสรุป 
1.  ในปE 2561 องค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  มีโครงการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE ห�วงปE 2561  

          จํานวน  242   โครงการ  
2.  ในปE 2561 องค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  ได�รับการอนุมัติบรรจุในงบประมาณรายจ ายประจําปE 2561  
    จํานวน  87  โครงการ คิดเป�นร�อยละ   35.95  ของแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE  ห�วงปE 2561 
3.  มีโครงการในงบประมาณรายจ ายท่ีได�ดําเนินการ ในรอบเดือนตุลาคม 2560 –กันยายน 2561  
    จํานวน  36  โครงการ  คิดเป�นร�อยละ   41.28  ของงบประมาณรายจ าย ปE พ.ศ. 2561 

2.3 สรุปปPญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ2านมาและแนวทางการแก�ไข  

   ผลการดําเนินงานภายใต�แผนพัฒนาองค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์ พ.ศ. 2561  ในการนํา
แผนพัฒนาไปใช�ในเชิงปฏิบัติไม เป�นไปตามแผนเท าท่ีควร เนื่องจากกําหนดแนวทางการพัฒนาตามแผนงานและ
กิจกรรม   ในแผนพัฒนาตําบลมีจํานวนมาก ไม เพียงพอในการบริหารจัดการได�ครบถ�วนตามแผนพัฒนาประจําปEทํา
ให�ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ไม สามารถบรรลุวัตถุประสงค&ตาม
แผนพัฒนา แต ท้ังนี้ก็สามารถแก�ไขปRญหา ได�พอสมควรสรุปผลการดําเนินงานดังต อไปนี้ 

การประเมินผลการพัฒนาเชิงคุณภาพ(ตามนโยบาย) 

นโยบายท่ี  ๑  การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  ให�ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ดังนี้ 

(๑)  พัฒนาและปรับปรุงซ อมแซมถนน  สะพาน  ระบบระบายน้ํา 
                     (๒)  ขยายเขตไฟฟFาสาธารณะ  ติดต้ังไฟฟFาสาธารณะ 
                    (๓)   ส งเสริมการพัฒนาระบบประปาหมู บ�าน  และให�น้ําเพ่ือการอุปโภค และบริโภค 
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นโยบายท่ี  ๒  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ ให�ความสําคัญการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน�นเศรษฐกิจชุมชน 
ส งเสริมอาชีพ พร�อมสนับสนุนประกอบอาชีพของราษฎร  ดังนี้ 

(๑) ส งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  โดยให�มีตลาดกลางสินค�าชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒)  ส งเสริมสนับสนุนกลุ มอาชีพ โดยให�มีการพัฒนาความรู�และฝ~กทักษะการประกอบอาชีพพร�อม

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ มอาชีพในชุมชน 
        (๓)  ส งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให�แก ราษฎร โดยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ&เพ่ือสนับสนุน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชน 
               (๔)  พัฒนาแหล งน้ําเพ่ือเกษตรกรรม  และอาชีพอ่ืนๆ 
 

นโยบายท่ี  ๓  การพัฒนาด�านสังคม และคุณภาพชีวิต 
ด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรม    ให�ความสําคัญด�านการศึกษา ศาสนา  

ประเพณีและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
(๑) ส งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กก อนเกณฑ& ประกอบด�วย 
   (๑.๑) จัดการศึกษาให�แก เด็กเล็กก อนเกณฑ&ให�มีคุณภาพ และให�มีการบริการพ อแม ผู�ปกครอง 

เพ่ือการดูแลเด็กเล็กก อนเกณฑ& 
           (๑.๒) ส งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรของศูนย&พัฒนาเด็กก อนเกณฑ&ให�มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  ในการจัดการศึกษา 
                      (๑.๓) ส งเสริมการพัฒนาด�านต างๆ เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาของศูนย&พัฒนาเด็กเล็กก อน
เกณฑ& 
   (๒) ส งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในเขตองค&การบริหารส วนตําบล  
เมืองโพธิ์จัดสรรงบประมาณเป�นทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ&ด�านการศึกษาให�แก เด็กนักเรียน  นักศึกษาท่ีด�อยโอกาส 
ร วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในท�องถ่ิน 
         (๓) อนุรักษ&ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท�องถ่ินในรูปแบบต างๆเช น จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีต างๆ  จัดให�มีวงดนตรีพ้ืนบ�าน  ส งเสริมให�มีปราชญ&ชาวบ�าน ภูมิปRญญาท�องถ่ินร วมมือกับวัด    ในการ
ดําเนินกิจกรรมทางศาสนาโดยให�วัดเป�นศูนย&รวมใจของประชาชนชาวตําบลเมืองโพธิ์ 

                     ด�านสาธารณสุข  ให�ความสําคัญในด�านสาธารสุขในชุมชน  โดยดําเนินการ ดังนี้ 
     (๑) ประสานงานส วนราชการ ท�องถ่ิน  องค&กรประชาชน    เพ่ือดําเนินกิจกรรมด�านสาธารณสุข
ชุมชน 
                    (๒)  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุข   
  (๓)  ส งเสริมกิจกรรมปFองกันและระงับโรคติดต อต างๆ ในท�องถ่ิน 

      ด�านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห0  ให�ความสําคัญกับการช วยเหลือประชาชนในด�านต างๆ
อาทิเช น เด็ก เยาวชน สตรี  ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  ผู�ปDวยเอดส&  และประชาชนผู�ด�อยโอกาสทางสังคม  ดังนี้ 
  (๑)  ส งเสริมให�ความช วยเหลือผู�ประสบภัยในทุกๆ ด�าน  
                    (๒)  ส งเสริมให�ความสําคัญกับผู�สูงอายุ  ผู�ยากไร� เด็ก เยาวชน ผู�ปDวยเอดส&  และสตรีให�ได�รับบริการ
และความช วยเหลือทางสังคม 
              (๓) ส งเสริมให�มีศูนย&พัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชน  สร�างเครือข ายอาสาสมัครบริการสังคมและ
สาธารณสุข 
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(๔) ส งเสริมการจัดสวัสดิการเพ่ือเก่ียวกับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  คนพิการ ผู�ติดเชื้อเอดส&        
ให�ท่ัวถึง                                  

ด�านกีฬาและนันทนาการ ให�ความสําคัญในสนับสนุนและส งเสริมการพัฒนากีฬาท�องถ่ิน   
ดังนี้ 
              (๑) ส งเสริมการกีฬาท�องถ่ินเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถด�านการกีฬาให�แก เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
  (๒) จัดให�มีลานกีฬา (ลานกีฬาต�านยาเสพติด) เพ่ือส งเสริมสุขภาพประชาชน และนันทนาการใน
ระดับตําบล หมู บ�าน 

ด�านการปSองกันและแก�ไขปPญหายาเสพติด ให�ความสําคัญในการปFองกันและแก�ไขปRญหายา 
เสพติด ดังนี้ 

(๑) ส งเสริมให�มีหน วยงานหลักเพ่ือการดําเนินการปFองกันและแก�ไขปRญหายาเสพติดในชุมชน 
(๒) ส งเสริมให�มีเครือข ายผู�ประสานพลังแผ นดิน เครือข ายเยาวชน  ให�ความร วมมือและ 

สนับสนุนหน วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องร วมกันปFองกันและแก�ไขปRญหายาเสพติด   
 

ด�านปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให�ความสําคัญกับการปFองกัน และรักษาความ 
ปลอดภัยให�แก ประชาชน  ดังนี้ 
  (๑) ให�มีศูนย&ปFองกันและรักษาความปลอดภัยระดับตําบล เพ่ือดูแลรักษาความสงบเรียบร�อย และ
ปลอดภัยประชาชน 
                (๒)  ส งเสริมงานอาสาสมัครปFองกันภัยฝDายพลเรือน (อปพร.) และพนักงานเจ�าหน�าท่ี อบต. เพ่ือดูแล 
จุดเสี่ยงต อการเกิดอุบัติภัย อาทิเช น บริเวณหน�าโรงเรียนช วงเทศกาล การจัดงานต าง ๆ  ในชุมชน 
                 (๓) ส งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของฝDายปกครอง ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร�อยภายใน
ตําบล 
  (๔) จัดให�มีหน วยบริการการแพทย&ฉุกเฉิน (หน วยกู�ชีพกู�ภัย๑๖๖๙) เพ่ือบริการประชาชน เพ่ือดูแล     
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สินของประชาชน 

นโยบายท่ี  ๔  การอนุรักษ0ส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให�ความสําคัญกับการสิ่งแวดล�อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๑) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน&ภายในตําบล และหมู บ�าน  
  (๒) ให�มีอาสาสมัครพิทักษ&สิ่งแวดล�อม  จัดกิจกรรมพัฒนาหมู บ�าน พร�อมร วมมือกับภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาชนให�มีส วนร วมในการอนุรักษ&สิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

นโยบายท่ี  ๕  การพัฒนาด�านการเมือง และการบริหารงานท�องถ่ิน ให�ความสําคัญในการพัฒนาการเมือง
และการบริหารงานท�องถ่ินโดยดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชน โดยให�ประชาชนได�เสนอปRญหาความต�องการแสดงความ
คิดเห็น ข�อเสนอแนะ ทักท�วง ติติงการทํางานของผู�บริหารได�ตลอดเวลา 
           (๒) ส งเสริมให�มีเวทีประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
             (๓) ส งเสริมให�มีกิจกรรมสัญจรพบปะประชาชนในพ้ืนท่ี 
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            (๔)  ส งเสริมให�มีการประชาสัมพันธ&การดําเนินโครงการและกิจกรรมขององค&การบริหารส วนตําบล
เมืองโพธิ์ 
  (๕) ส งเสริมการพัฒนาการปรับปรุง อบต. เพ่ือให�พร�อมต อการให�บริการประชาชน 
            (๖) ส งเสริมการพัฒนาบุคลากร อบต. ให�มีความรู� ความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเน�น           
การบริหารงานยึดหลักคุณธรรม 
            (๗)  ส งเสริมพัฒนาระบบการคลังท�องถ่ิน เพ่ือสร�างความเข�มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
และการคลังท�องถ่ินมีความโปร งใสสามารถตรวจสอบได�  
            (๘)  การบริหารราชการขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  โดยปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีทาง
ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให�ความจําเป�นและสมควร 
 
การประเมินผลเชิงปริมาณ 
    1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
       มีการดําเนินการตามโครงการท่ีได�ตั้งไว�  จํานวน  14  โครงการ 
    2. ด�านเศรษฐกิจ  
  ยังไม มีการดําเนินการตามโครงการท่ีได�ตั้งไว� 
 

   3. ด�านคุณภาพชีวิต 
  3.1 โครงการอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กก อนเกณฑ& 
  3.2 โครงการสนับสนุนค าใช�จ ายสนับสนุนสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
  3.3 โครงการจัดกิจกรรมวันแม แห งชาติของศูนย&พัฒนาเด็กเล็กบ�านศรีเจริญ 
  3.4 โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3.5 โครงการจัดงานวันเด็กแห งชาติประจําปE 
  3.6 โครงการสนับสนุนค าใช�จ ายการบริหารสถานศึกษา (ค าจัดการเรียนการสอน) 
  3.7 โครงการส งเสริมประเพณีมหกรรมว าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย& 
  3.8 โครงการจัดงานวันกตัญyู – วันผู�สูงอายุประจําปE 
  3.9 โครงการจัดการแข งขันกีฬาประจําตําบลประจําปE 
  3.10 โครงการจัดต้ังจุดตรวจให�บริการประชาชนในช วงเทศกาลและงานอ่ืนๆ 
  3.11 โครงการปFองกันโรคไข�เลือดออก 
  3.12 โครงการสงเคราะห&เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
  3.13 โครงการสงเคราะห&เบ้ียยังชีพคนพิการ 
  3.14 โครงการสงเคราะห&เบ้ียยังชีพผู�ปDวยเอดส& 
  3.15 โครงการค าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน  
                             พ้ืนฐาน(สพฐ.) 
  3.16 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ�ง ประจําปE 
  3.17 โครงการปFองกันโรคพิษสุนัขบ�าสัตว&ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ�า 
  3.18.อ่ืนๆ 
         มีการดําเนินการตามโครงการท่ีได�ตั้งไว�  จํานวน  18  โครงการ 
   4. ด�านอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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         มีการดําเนินการตามโครงการท่ีได�ตั้งไว�  จํานวน  1  โครงการ 
   5. ด�านการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
         มีการดําเนินการตามโครงการท่ีได�ตั้งไว�  จํานวน  3  โครงการ 
  5.1 ดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคม จัดทํา/ทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงแผนพัฒนา  
                           ท�องถ่ินตําบลเมืองโพธิ์ 
  5.2 ดําเนินโครงการจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน&งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อําเภอห�วยราช จังหวัดบุรีรัมย& 
  5.3 โครงการก อสร�างลาดพ้ืนคอนกรีตบริเวณ ท่ีทําการ อบต.เมืองโพธิ์ 
  
ผลท่ีได�รับจากการดําเนินงานท่ีผ2านมาสรุปผลได�ดังนี้ 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส วนใหญ ในแผนพัฒนาองค&การบริหารส วน 
ตําบลดังกล าว ได�จัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมไว�จํานวนมากครอบคลุมงานทุกด�านโดยจัดลําดับความสําคัญ
เร งด วนและไม ได�คํานึงถึงรายได�ท่ีองค&การบริหารส วนตําบลได�รับ ทําให�การประเมินผลเชิงปริมาณ เห็นได�ชัดว ามีการ
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติน�อย โดยไม ถึงครึ่งของโครงการท้ังหมด 

 
 

สรุปปPญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ2านมาและแนวทางแก�ไขปPญหาและอุปสรรค 

ปPญหาและอุปสรรค 
๑. งบประมาณท่ีได�รับล าช�าทําให�การดําเนินการโครงการต างๆล าช�า 
๒. ขาดบุคลากรในส วนของกองคลัง จึงทําให�เกิดการล าช�าในการดําเนินโครงการ 
3. แผนงานโครงการมีจํานวนมากไม สอดคล�องกับงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 
4. หน วยงานไม ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน   
5. มีการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา  จึงทําให�เกิดการคาดเคลื่อนของห�วงระยะเวลาการ  
    ดําเนินโครงการ 
๖. มีบางโครงการหน วยงานไม ได�ดําเนินงานตามปฏิทินท่ีวางไว� 
๗. ขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย างต อเนื่อง 

 
ข�อเสนอแนะ 
๑. ให�แต ละหน วยงานขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์ ประสานความร วมมือกันในการ

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือลดความซํ้าซ�อนของโครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 
๒. ในการดําเนินโครงการกิจกรรมให�แต ละหน วยงานผู�ดําเนินโครงการ/กิจกรรม      ทําการ

ประชาสัมพันธ&ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบอย างท่ัวถึง 
๓. ให�หน วยงานต างๆขององค&กรดําเนินโครงการ/กิจกรรม ให�เป�นไปตามแผนท่ีได�วางไว�ตามปฏิทิน

การดําเนินงาน และเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร�อยแล�วให�รายงานผล ปRญหาอุปสรรค ให�ผู�บริหารทราบ
เพ่ือเป�นข�อมูลในการวางแผนการดําเนินงานปEต อไป 
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ส2วนท่ี  3 
ผลการวิเคราะห0การติดตามและประเมินผล 

 
3.1 กรอบและแนวทาง  

 

     
 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  ได�กําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์    ดังนี้   
 1. กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล�องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  

2. กําหนดกรอบแนวทางการวิเคราะห&สภาพแวดล�อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป�นท่ีจะต�อง
วิเคราะห&สภาพแวดล�อมของท�องถ่ิน ท้ังในระดับหมู บ�าน/ชุมชน ตําบล เพราะว าหมู บ�าน/ชุมชน/ตําบล/องค&กร/
หน วยงานต างๆ ล�วนมีปฏิสัมพันธ&ซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดล�อมภายใต�สังคมท่ีเป�นท้ังระบบเปlดมากกว าระบบปlดใน
ปRจจุบัน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจําเป�นท่ีจะต�อง ดําเนินการกําหนดแนวทาง
วิเคราะห&สภาพแวดล�อมท�องถ่ิน  ท้ังในระดับหมู บ�าน ชุมชน ตําบล  

3.  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  
�  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร&การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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�  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง 
และเพ่ิมเติม   

�  ติดตามแบบประเมินความพึงพอใจต อผลการดําเนินงานในภาพรวม ประจําปEงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  

 
4.  ดําเนินการตรวจสอบในระหว างการดําเนินโครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ขององค&องค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์ ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2561  ว าสามารถเป�นไปตามเปFาหมายท่ีต้ัง
ไว�หรือไม  

5.  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
6.  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปEท่ีผ านมาและปEปRจจุบัน 
7.  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได�จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

 
 

 วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงต�องกําหนดวิธีการ
ติดตามและประเมินผล  กําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค&ประกอบท่ีสําคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๑.  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค&กระกอบ  3  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู� เข�าร วมติดตามและประเมินผล  อันได�แก   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
ผู�รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท�องถ่ิน  ผู�มีส วนเก่ียวข�อง  และผู�มีส วนได�เสีย (stakeholders) 
ในท�องถ่ิน  ผู�รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข�อท่ี ๓ ข�างต�น) 
  (๓)  ห�วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการต�องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได�จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปlดเผยภายใน
สิบห�าวัน นับแต วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล าวและต�องปlดประกาศไว�เป�นระยะเวลาไม น�อยกว าสามสิบวัน
โดยอย างน�อยปEละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปE โดยสามารถติดตามเป�นรายไตรมาสและรายหกเดือนได�  
ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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  (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  
(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
            (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

ระยะ  12  เดือน  ระหว2างเดือนตุลาคม-กันยายน 
(๔)  เครื่องมือ  อันได�แก   เครื่องมือ  อุปกรณ&  สิ่งท่ีใช�เป�นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล 

เพ่ือใช�ในการรวบรวมข�อมูลแผนพัฒนาท่ีได�กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต อการพัฒนาท�องถ่ิน  ข�อมูลดังกล าวเป�นได�ท้ังข�อมูล
เชิงปริมาณ  และข�อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป�นและสําคัญในการนํามาหาค าและผลของประโยชน&ท่ีได�รับจาก
แผนพัฒนาท�องถ่ิน  เป�นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร&และโครงการ  โดยการเก็บข�อมูล วิเคราะห&ข�อมูล (data analysis)  
และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต างๆ ท่ีสอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได�แก  วิธีการติดตามและประเมินผล จะต�องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับ
ยุทธศาสตร&  ซ่ึงเป�นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต างๆ ท่ีเป�นทรัพย&สินขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ิน  ท่ีเก่ียวข�องกับ
การพัฒนาท�องถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต างๆ  อันได�แก แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการต างๆ 
การเก็บข�อมูล วิเคราะห&ข�อมูล (data analysis)  

๒.  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่ม

จากการเก็บรวบรวมข�อมูล  การนําข�อมูลมาวิเคราะห&  เปรียบเทียบ  การค�นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ 
ผลกระทบต อองค&กร สอบถามข�อมูลจากผู�รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห&ปRญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก�ไข
ปRญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข�อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการเก็บข�อมูล
จากแผนยุทธศาสตร&การพัฒนา  แผนพัฒนาท�องถ่ิน  แผนการดําเนินการ  ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ าย  เอกสาร
การเบิกจ าย  ภาพถ าย  ทะเบียนทรัพย&สิน  เอกสารการดําเนินโครงการจากผู�รับผิดชอบโครงการ  

3.2  การวิเคราะห0กรอบการจัดทํายุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่น 
แนวทางและหลักเกณฑ&การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ิน ได�

กําหนดให�องค&กรปกครองส วนท�องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จะต�อง
ดําเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท�องถ่ิน และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ินปE 
เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร&และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให�การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  เป�นไปด�วย
ความถูกต�องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  จึงได�ดําเนินการวัดคุณภาพโดยการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร&
เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ิน และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร&และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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๑.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร0 เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป?ขององค0กร
ปกครองส2วนท�องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
๑.  ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค0กรปกครองส2วน   
     ท�องถ่ิน 

2๐ 15.8 

๒.  การวิเคราะห0สภาวการณ0และศักยภาพ 1๕ 11.5 
๓.  ยุทธศาสตร0 ประกอบด�วย ๖๕ 50.9 
     ๓.๑ ยุทธศาสตร&ขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ิน (10) 8 
     ๓.๒ ยุทธศาสตร&ขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 7.7 
     ๓.๓ ยุทธศาสตร&จังหวัด (๑๐) 7.7 
     ๓.๔ วิสัยทัศน& (5) 3.8 
     ๓.๕ กลยุทธ& (5) 3.3 
     ๓.๖ เปFาประสงค&ของแต ละประเด็นยุทธศาสตร& (5) 3.8 
     ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร& (5) 3.8 
     3.8 แผนงาน (5) 4.1 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร&ในภาพรวม (5) 4 
     3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 3.7 

รวมคะแนน ๑๐๐ 78.2 
 
2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป?ขององค0กร
ปกครองส2วนท�องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
๑. การสรุปสถานการณ0การพัฒนา   ๑๐ 8 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป?ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 7.3 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป?ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 7.3 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร0การพัฒนา  ๑๐ 9.3 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด�วย  ๖๐ 50 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) 5 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค&สอดคล�องกับโครงการ  (๕) 4.9 
   ๕.๓ เปFาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู การต้ังงบประมาณ   
         ได�ถูกต�อง 

(5) 4.8 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร&ชาติ 20 ปE (๕) 3.8 
   ๕.๕ เปFาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนา  
         เศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ 

(5) 3.9 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailan 4.0  (5) 3.1 
   ๕.๗ โครงการมีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร&จังหวัด (5) 4.2 
   ๕.๘ โครงการแก�ไขปRญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติ  (5) 3.7 
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         ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต�หลักประชารัฐ  
   ๕.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปFาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  (5) 4.2 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีงบประมาณ  (5) 4 
   ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค&และผลท่ีคาด 
           ว าจะได�รับ  

(5) 4.2 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค& (5) 4.2 
รวมคะแนน ๑๐๐ 81.9 

  
 

สรุปปPจจัยและสถานการณ0เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต2อการพัฒนา 
  ผลการวิเคราะห&ปRญหาและความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินตามประเด็นการพัฒนาท�องถ่ิน   ผลการ
ลงพ้ืนท่ีประชาคมหมู บ�านและประชาคมตําบลสรุปได�ดังนี้ 
       ปPญหา/อุปสรรค 
   ด�านเศรษฐกิจ     
               ประชาชนส วนใหญ ประกอบอาชีพด�านเกษตรกรรมเป�นหลัก (ทํานา) ไม มีการส งเสริมอาชีพในด�านอ่ืนๆ 
แนวการการบริหารจัดกลุ มอาชีพขาดการดําเนินการอย างต อเนื่อง ทําให�ครัวเรือนในหมู บ�านมีรายได�เฉลี่ยในระดับตํ่า
กว าสภาพการครองชีพในภาวะปRจจุบัน 
 
 ด�านสังคม 
 ๑. ระดับการศึกษาของประชาชนส วนมากยังอยู ในระดับตํ่า 
 ๒. ครอบครัวขาดความอบอุ นอันเนื่องมาจากการโยกย�ายถ่ินฐานเพ่ือการทํามาหากินในสังคมเมือง  

 ๓. ประชาชนและเยาวชนในหมู บ�าน  ยังขาดความรู�ความเข�าใจในการพัฒนาหมู บ�าน และปRญหาทาง
สังคม 
    ๔. ความหลากหลายของการใช�ความรุนแรง  ส งผลกระทบต อหมู บ�านมากข้ึนเรื่อยๆ 

 ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ๑. ประชาชนขาดการเอาใจใส ในปRญหาด�านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม 
 ๒. สภาพหมู บ�านมีความเป�นอยู แออัดก อให�เกิดปRญหาเก่ียวกับสภาพแวดล�อมภายในหมู บ�าน 
 ด�านความม่ันคงและความสงบเรียบร�อย 
 ๑. ประชาชนไม ใสใจต อการรักษาความสงบเรียบร�อยภายในหมู บ�าน 
 ๒. หมู บ�านยังไม มีมาตรการในด�านความม่ันคง  และความสงบเรียบร�อย 
 ด�านการบริหารจัดการ 
 1. การบริหารจัดการในชุมชนขาดการประสานงานการวางแผนเนื่องจากการขาดความรู�ความเข�าใจใน
การบริหารจัดการชุมชน 
 2. หมู บ�านเป�นสังคมเกษตรกรรม  แนวทางการบริหารจัดการชุมชน  ยังไม สามารถปรับเปลี่ยนให�
สอดคล�องการสภาพสังคมในปRจจุบัน 

ยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส2วนท�องถิ่น 
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แผนยุทธศาสตร0การพัฒนาองค0การบริหารส2วนตําบลเมืองโพธิ์ (พ.ศ.2558-2562) 
วิสัยทัศน0 (Vison) 

                     “สร�างความม่ันคงปลอดภัย  ใส ใจการศึกษา  รักษาประเพณีและวัฒนธรรมท�องถ่ิน  มุ งสู สังคม
คุณภาพชีวิตท่ีดี  มีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ” 

พันธกิจการพัฒนาท�องถ่ิน (Mission)   
1.พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน และเพียงพอต อความต�องการของประชาชน 
๒.เสริมสร�างคุณภาพชีวิตในสังคม จัดการศึกษาในท�องถ่ิน  พัฒนาระบบงานสาธารณสุขชุมชน สร�างความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สินแก ประชาชน  ขจัดปRญหายาเสพติด  ส งเสริมให�ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีของชาติและท�องถ่ินให�มีความโดดเด นในชุมชน นําทุนทางสังคมและ
ภูมิปRญญาท�องถ่ินร วมพัฒนาชุมชน 

3.พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนให�มีความเข�มแข็งเป�นพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ นําวิทยาการสมัยใหม ผสมผสานกับแนวคิดภูมิปRญญาท�องถ่ินมาปรับใช�ในพัฒนาด�าน
เกษตรกรรมแก ประชาชน  

4.พัฒนาสภาพแวดล�อมในชุมชน  ให�มีความน าอยู ให�เกิดข้ึนในชุมชน      
5.การบริหารจัดการองค&กร เน�นหลักธรรมาภิบาล  ส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชน เพ่ือให�เกิด 

ประโยชน&สูงสุดแก ประชาชน  
 
 
 

สรุปยุทธศาสตร0และแนวทางการพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร0การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  ๒  แนวทางการพัฒนา ได�แก    

(๑) ก อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทาง/ท อระบายน้ํา  สะพาน อ่ืนๆ  
(๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน 

๒. ยุทธศาสตร0การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ๒  แนวทางการพัฒนา ได�แก   
(๑) ส งเสริมเศรษฐกิจชุมชน     
(๒) ส งเสริมอาชีพให�แก ประชาชน  

๓. ยุทธศาสตร0การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ๘  แนวทางการพัฒนา  ได�แก   
(๑) ส งเสริมการจัดการศึกษาเด็กเล็กก อนเกณฑ&ในท�องถ่ิน  
(๒) ส งเสริมการศึกษาในท�องถ่ิน  
(๓) ส งเสริมการอนุรักษ&จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปRญญาชาวบ�าน  
(๔) ส งเสริมสาธารณสุขของท�องถ่ิน  
(๕) ส งเสริมการจัดสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห&   
(๖) ส งเสริมการกีฬา และนันทนาการ  
(๗) ส งเสริมการปFองกัน และแก�ไขปRญหายาเสพติด 
(๘) ส งเสริมการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท�องถ่ิน   

๔. ยุทธศาสตร0การพัฒนาส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ๒  แนวทางการพัฒนาได�แก  
(๑) เสริมสร�างจิตสํานึกต อปRญหาด�านสิ่งแวดล�อม 
(๒) ปรับปรุงภูมิทัศน&แวดล�อมท�องถ่ิน   
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๕. ยุทธศาสตร0การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี   ๒  แนวทางการพัฒนา  ได�แก    
(๑) ส งเสริมการมีส วนร วมของภาคประชาชน   
(๒) ส งเสริมศักยภาพองค&กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาท�องถ่ิน  

 
ส2วนท่ี  4 

สรุปผล ข�อสังเกตและข�อเสนอแนะ 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  ได�กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ&  สิ่งท่ีใช�เป�นสื่อสําหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช�ในการรวบรวมข�อมูลแผนพัฒนาท่ีได�กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต อการพัฒนาท�องถ่ิน  
ข�อมูลดังกล าวท่ีได�ใช�ในการติดตามในครั้งนี้คือข�อมูลเชิงปริมาณ    มีความจําเป�นและสําคัญในการนํามาหาค าและผล
ของประโยชน&ท่ีได�รับจากแผนพัฒนา  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล�อง
ของยุทธศาสตร&และโครงการ  แบบตัวบ งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข�อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห&
ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต างๆ ท่ีสอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕60  ถึง กันยายน ๒๕๖1)   

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป? (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความ
สอดคล�องของยุทธศาสตร0และโครงการ    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  ได�ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร&
และโครงการ    โดยได�ดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร&และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและ
ประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 
 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร0การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร0การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป?และแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป? ที่ได�บรรจุไว�ในงบประมาณรายจ2ายประจําป? 

ยุทธศาสตร0การพัฒนา ป? ๒๕๕8 ป? ๒๕๕9 ป? ๒๕60 ป? ๒๕61 ป? ๒๕62 

 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามป? 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ2าย 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามป? 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ2าย 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามป? 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ2าย 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
ท�องถิ่นสี่ป? 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ2าย 

ยังไม2มีการดําเนินการ 

๑.  ยุทธศาสตร0การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
 

38 
 

31 
 

77 
 

38 
 

95 
 

52 
 

93 
 

33 
 

๒. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
 

26 
 

3 
 

16 
 

3 
 

17 
 

5 
 

11 
 

4 
 

๓.  ยุทธศาสตร0การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 
65 

 
35 

 
61 

 
33 

 
82 

 
40 

 
70 

 
35 

 

๔. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 
12 

 
3 

 
8 

 
4 

 
11 

 
4 

 
11 

 
5 

 

๕. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 
 

 
32 

 
10 

 
38 

 
27 

 
35 

 
19 

 
21 

 
10 

 

 
รวมทั้งสิ้น 173 82 200 105 

 

240 
 

120 
 

206 
 

87 
 

 
คิดเป̂นร�อยละของยุทธศาสตร0การพัฒนา 100 47.39 100 52.5 

 

100 
 

50 
 

100 
 

42.23 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร0การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร0การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป?และแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป? ที่ได�บรรจุไว�ในงบประมาณรายจ2ายประจําป? 

ยุทธศาสตร0การพัฒนา ป? ๒๕๕8 ป? ๒๕๕9 ป? ๒๕60 ป? ๒๕61 ป? ๒๕62 

 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามป?ที่ได�
บรรจุใน 
งปม.

รายจ2าย 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ2ายที่ได�
ดําเนินการ 

 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามป?ที่ได�
บรรจุใน 
งปม.

รายจ2าย 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ2ายที่ได�
ดําเนินการ 

 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามป?ที่ได�
บรรจุใน 
งปม.

รายจ2าย 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ2ายที่ได�
ดําเนินการ 

 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
ท�องถิ่นสี่ป? 
ที่ได�บรรจุ
ใน งปม. 
รายจ2าย 

โครงการ 
ใน งปม.ที่

ได�
ดําเนินการ 
(รอบเดือน 
ต.ค.2560-
ก.ย.2561) 

ยังไม2มีการดําเนินการ 

๑.  ยุทธศาสตร0การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
 

38 
 

18 
 

38 
 

13 
 

52 
 

20 
 

33 
 

14 
 

๒. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
 

26 
 

0 
 

3 
 

0 
 

5 
 

1 
 

4 
 
- 

 

๓.  ยุทธศาสตร0การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

65 
 

24 
 

33 
 

17 
 

40 
 

25 
 

35 
 

18 
 

๔. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
12 

 
1 

 
4 

 
0 

 
4 

 
2 

 
5 

 
1 

 

๕. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 
 

32 
 

4 
 

27 
 

9 
 

19 
 

10 
 

10 
 

3 
 



3 
 

 
รวมทั้งสิ้น 173 46 105 39 

 

120 
 

58 
 

87 
 

36 
 

 
คิดเป̂นร�อยละของยุทธศาสตร0การพัฒนา 100 26.59 100 37.14 

 

100 
 

48.33 

 

100 
 

41.38 
 

 
 
 
 

สรุป 
โครงการที่ได�ดําเนินการ                                               36         โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนาและได�บรรจุในงบประมาณรายจ าย  ปE 2561          87         โครงการ 
คิดเป�นร�อยละ     36  x  100 =      41.38 % 
       87 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท�องถิ่นในภาพรวม 

สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได�รับ และการเบิกจ ายงบประมาณในปEงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ห�วงเดือน 
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

๑.1 สรุปสถานการณ&การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ ายเงินงบประมาณ 
 

รายงานด�านงบประมาณรายรับ – รายจ2าย ประจําป?งบประมาณ 2561 

(1 ตุลาคม 2560 – 30  กันยายน  2561) 
 

 
รายรับท้ังส้ิน  จํานวนเงิน  28,111,719.80  บาท แยกเป̂น 

-รายได�จัดเก็บเอง 
-หมวดภาษีอากร      64,476.58 บาท 
-หมวดค าธรรมเนียม ค าปรับและใบอนุญาต   131,819.10 บาท 
-หมวดรายได�จากทรัพย&สิน    118,196.38 บาท 
-หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย&                 365,053.00 บาท 
-หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด        3,708.50 บาท 
-หมวดรายได�จากทุน      - บาท 

-รายได�ท่ีรัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค0กรปกครองส2วนท�องถ่ิน 
  -หมวดภาษีจัดสรร                15,008,312.04 บาท 

 -รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค0กรปกครองส2วนท�องถ่ิน 
  -หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               12,420,154.00 บาท 
 
 
 
 

 รายจ2ายท้ังส้ิน  จํานวนเงิน    25,219,461.77  บาท แยกเป̂น 
  -งบกลาง           5,964,801.00 บาท 
  -เงินเดือน(ฝDายการเมือง)          2,220,760.00 บาท 
  -เงินเดือน(ฝDายประจํา)          6,526,521.00 บาท 
  -ค าตอบแทน              533,352.00 บาท 
  -ค าใช�สอย           3,495,221.25 บาท 
  -ค าวัสดุ              1,748,951.12 บาท 
  -ค าสาธารณูปโภค             523,097.40 บาท 
  -ค าครุภัณฑ&              455,000.00 บาท 
  -ค าท่ีดินและสิ่งก อสร�าง           1,483,200.00 บาท 
  -รายจ ายอ่ืนๆ       - บาท 
  -เงินอุดหนุน            2,268,557.00 บาท 
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ยุทธศาสตร0และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู2ในแผนพัฒนาและจํานวนโครงการท่ีได�ปฏิบัติ 
ในป?งบประมาณ 2561 

 
 

                      การสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป?(พ.ศ.2561-2564) 
ห�วงป? 2561 (ระหว2างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560  ถึงเดือน กันยายน  พ.ศ. 2561) จะสรุปแบ2งออกเป̂นหัวข�อ
ดังต2อไปนี้ 
 
 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร0 เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป?ขององค0กร
ปกครองส2วนท�องถ่ิน 
โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร&ขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ินภายใต�แผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปE(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  (รายละเอียดดูส วนท่ี 4  หน�า  24 ) 
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป?ขององค0กร
ปกครองส2วนท�องถ่ิน  

ยุทธศาสตร0การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยู2

ใน
แผนพัฒนา
ท�องถิ่นสี่ป? 
(ป? พ.ศ.
2561) 

บรรจุใน
ข�อบัญญัติ 

(นําไป
ปฏิบัติ) 

คิดเป̂นร�อย
ละ 
ของ

โครงการท่ี
ปรากฏใน

แผนฯ  

โครงการ 
ใน งปม.ท่ี

ได�
ดําเนินการ 
(รอบเดือน 

ต.ค.
2560-

ก.ย.
2561) 

งบประมาณ
ท่ีต้ังไว�ใน
ข�อบัญญัติ 

ป?งบประมาณ 
2561 

งบประมาณท่ี
เบิกจ2ายในห�วง 
ต.ค.2560-ก.ย.

2561) 

๑.  ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

93 33 16.02 14 3,989,900 1,483,200 

๒. ยุทธศาสตร&การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 11 4 1.95 - 50,000 - 

๓.  ยุทธศาสตร&การพัฒนาคุณภาพชีวิต 70 35 16.99 18 10,556,317 5,857,503.76 

๔.  ยุทธศาสตร&การพัฒนาด�าน
สิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

11 5 2.43 1 150,000 44,000 

๕.  ยุทธศาสตร&การพัฒนาด�านบริหาร
จัดการบ�านเมืองท่ีดี 

 

21 10 4.85 3 1,510,000 197,261 

รวม 206 87 41.18 36 16,256,217 7,581,964.76 
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โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือติดตามผลการดําเนินของโครงการตามยุทธศาสตร&ขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ินภายใต�
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  (รายละเอียดดูส วนท่ี 4  หน�า  26 ) 
 

ซ่ึงในครั้งนี้ องค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์ได�ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานต้ังแต เดือน  
ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน  2561 ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE (พ.ศ. 2561-2564)  ซ่ึง
พิจารณาจากจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE  ท่ีได�บรรจุไว�ในงบประมาณรายจ ายประจําปE  จะเห็นได�ว า
องค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  ได�มีการนําโครงการจากแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE  ในปE พ.ศ. 2561 ได�นํามาบรรจุ
ไว�ในงบประมาณรายจ ายประจําปE จํานวน  87  โครงการ คิดเป�นร�อยละ 41.18  ของโครงการท้ังหมดในแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปE  (รายละเอียดดูส วนท่ี 4 หน�า  28 )  และจากจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE(ห�วงปE พ.ศ. 
2561) ท่ีได�ดําเนินการในงบประมาณรายจ ายประจําปE 2561 องค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์ได�ดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินงานต้ังแต เดือน  ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน  2561  มีการดําเนินโครงการไปแล�ว
จํานวน  36  โครงการด�วยกัน  สรุปได�ดังนี้ 
โครงการท่ีได�ดําเนินการ                                               36         โครงการ 
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาและได�บรรจุในงบประมาณรายจ าย  ปE 2561          87         โครงการ 
คิดเป�นร�อยละ     36  x  100 =      41.18 % 
       87 
 
ผลการดําเนินงานตามโครงการในงบประมาณรายจ2ายประจําป?  2561  โดยแยกจากการเบิกจ2ายได�ดังนี้ 
แยกเป̂นแต2ละยุทธศาสตร0 
ยุทธศาสตร0ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    เบิกจ ายไปแล�ว  10  โครงการ  จํานวนงบประมาณท่ี    
                    เบิกจ าย 1,483,200.00 บาท 
ยุทธศาสตร0ท่ี 2 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  ยังไม มีการดําเนินการในส วนนี้ 
ยุทธศาสตร0ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต    เบิกจ ายไปแล�ว  17  โครงการ  จํานวนงบประมาณท่ี    
                    เบิกจ าย 5,857,503.76 บาท 
ยุทธศาสตร0ท่ี 4 ส2งเสริมการอนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม   เบิกจ ายไปแล�ว  1  โครงการ   
                    จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจ าย 44,000.00 บาท 
ยุทธศาสตร0ท่ี 5 ส2งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี   เบิกจ ายไปแล�ว  3  โครงการ   
                    จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจ าย 197,261.00 บาท 
 

สรุปจากรายรับและรายจ2าย 
 

รายรับท้ังสิ้น  จํานวนเงิน  28,111,719.80  บาท  
รายจ ายท้ังสิ้น  จํานวนเงิน  25,219,461.77  บาท 

 

 
 
 
 



32 
 
4.4 ข�อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นในอนาคต 

 
ปPญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณไม เพียงพอในการดําเนินงานด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต�องใช�เงิน
งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 

2. บุคลากรมีจํานวนค อนข�างน�อย  ไม ครบทุกอัตราตําแหน งท่ีตั้งไว�  จึงทําให�จํานวนโครงการท่ีได�ตั้งไว� เกิด
การล�าช�าในการดําเนินงาน  เนื่องจากบุคลากร 1 คน ทํางานหลายหน�าท่ี 
 3. ปRญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม สามารถควบคุมได� ทําให�การดําเนินการบางโครงการเป�นไปด�วยความ
ล าช�า 
 4. ได�รับงบประมาณล าช�า 
 5. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท�องถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไม สามารถดําเนินการได�ทุกโครงการ 

ข�อเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค&การบริหารส วนตําบลไปประสานกับหน วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องเพ่ือขอ
กรับการสนับสนุนงบประมาณต อไป 
 2. จัดหาบุคลากรให�ครบทุกตําแหน งตามแผนอัตรากําลังสามปEท่ีมี 
 3. ควรดําเนินการซักซ�อมและทําความเข�าใจถึงปRญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไม สามารถควบคุมได� 
 4. ควรจัดทําแผนตามสภาพปRญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเป�น 
 5. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป�นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก�าวหน�าของการดําเนินงาน 
 6. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยู แล�ว 
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ส2วนท่ี  5 
ผลการติดตามและประเมินผลด�วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ิน     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส วน
ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๑๓  และข�อ ๑๔  ประกอบกรมส งเสริมการปกครองท�องถ่ินในฐานะหน วยงานท่ี
มีอํานาจหน�าท่ีส งเสริมองค&กรปกครองส วนท�องถ่ินให�มีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  
ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานให�มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต�องการประชาชน  
เพ่ือให�การดําเนินงานมุ งสู เปFาหมายดังกล าว กรมส งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช�จ ายงบประมาณขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ิน (e-Plan) ซ่ึง
เป�นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร&ภายใต�แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต&ใช�อย างเหมาะสม  ให�องค&กร
ปกครองส วนท�องถ่ินใช�เป�นข�อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ได�มีการดําเนินงานมา
อย างต อเนื่องถึงปRจจุบัน 

 

 เพ่ือให�ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  ประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว างเดือนตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕๖1) เป�นไปด�วยความถูกต�องและบรรลุเปFาหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข�อสั่งการของกรมส งเสริมการปกครองท�องถ่ินดังกล าว  องค&การบริหารส วนตําบล
เมืองโพธิ์  จึงได�ดําเนินการนําเข�าข�อมูลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปE (พ.ศ. ๒๕๖1– ๒๕๖4) ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และได�นําข�อมูลในระบบ 
อีแพลนดังกล าวมาใช�ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน e-plan ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (ระหว�างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

(www.dla.go.th) 
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ส2วนท่ี  6 
การประเมินความพึงพอใจ   

 
หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสําเร็จของแผนทางด�านตัวเลขแล�ว
ยังต�องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต อการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส งเสริม
การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร&และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีผลต อการให�บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ท้ังนี้  การประเมินจะช วย
ทําให�ทราบถึงผลสะท�อนกลับของการดําเนินงาน  ความเป�นจริงท่ีเกิดข้ึน  ข�อเสนอแนะและคําแนะนําของประชาชน
ต อองค&การบริหารส วนตําบล  ซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาให�ดีข้ึน อีกท้ังการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาควรจะเป�นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค&กรปกครองส วนท�องถ่ิน          
 
วัตถุประสงค0 

๑.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค&การ
บริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์ ในการพัฒนาและส งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ในภาพรวม ปEงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 

๒.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต อการให�บริการขององค&การบริหารส วนตําบล 
ปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

๓.  เพ่ือให�ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให�ได�ข�อมูลข�อเสนอแนะ  คําแนะนํา  
ข�อคิดเห็น ท่ีได�จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก�ไขคุณภาพการให�บริการให�ดีข้ึน  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจําเป�นอย างยิ่งท่ีองค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  จะต�องมีการปะเมิน
ผลความพึงพอใจ  ท้ังนี้เพ่ือให�การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค&ดังกล าว  องค&การบริหารส วนตําบล
เมืองโพธิ์  จึงมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินความพึงพอใจต	อผลการดําเนินงาน
 

คําช้ีแจง  :  แบบท่ี 3/2 เป9นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต�อการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วน
ตําบลเมืองโพธิใ์นภาพรวม โดยกําหนดให�มีการเก็บข�อมูลป4ละ  

ส	วนท่ี  1  ข�อมูลท่ัวไป 
1.เพศ  �  ชาย
2.อายุ  �  ตํ่ากว�า  
  �  41 
3.การศึกษา �  ประถมศึกษา       

�  อนุปริญญาหรือเทียบเท�า
�  อ่ืน ๆ

4.อาชีพหลัก �  รับราชการ          
�  รับจ�าง              
�  อ่ืน ๆ 

ส	วนท่ี  2  ความพึงพอใจต	อผลการดําเนินงานขององค(การบริหารส	วนตําบล
 

ประเด็น
1. มีการเปDดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ
2. มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ
กิจกรรม 
3. มีการเปDดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
กิจกรรม 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต	อผลการดําเนินงาน 

เป9นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต�อการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วน
ในภาพรวม โดยกําหนดให�มีการเก็บข�อมูลป4ละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดป4งบประมาณ

ชาย  �  หญิง 
ตํ่ากว�า  20  ป4 �  20 - 30  ป4  �  31 
41 - 50  ป4         �  51 - 60  ป4         �  มากกว�า  
ประถมศึกษา        �  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท�า     
อนุปริญญาหรือเทียบเท�า �  ปริญญาตรี       �  
อ่ืน ๆ 
รับราชการ           �  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ �  ค�าขาย ธุรกิจส�วนตัว
รับจ�าง               �  นักเรียนนักศึกษา  �  เกษตรกร
อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................

ความพึงพอใจต	อผลการดําเนินงานขององค(การบริหารส	วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ
มีการเปDดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม   
มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/   

มีการเปDดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/   

มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต�อ   

35 

เป9นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต�อการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วน
ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดป4งบประมาณ 

31 - 40  ป4 
มากกว�า  60  ป4 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท�า      
  สูงกว�าปริญญาตรี               

ค�าขาย ธุรกิจส�วนตัว 
เกษตรกร 

)............................................................................................ 
เมืองโพธิ์ ในภาพรวม 

พอใจ ไม	พอใจ 
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สาธารณะ 
5. มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเป9นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปJญหาของ
ประชาชนในท�องถ่ิน 

   

8. การแก�ไขปJญหาและการตอบสนองความต�องการของประชาชน    
9. ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    
 

หมายเหตุ เกณฑ�ในการพิจารณา ผู�ตอบแบบประเมินในแต�ละระดับความพึงพอใจมีจํานวนเท�าใด 

 

 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ป?งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้   
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต อผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค&การ

บริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์ ในการพัฒนาและส งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ในภาพรวมตาม ปEงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61    

ตามท่ีองค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  ได�ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดย
แบ งช วงของผลการประเมินออกเป�น  ๓ ระดับ  คือ  ไม พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซ่ึงผลการประเมินออกมาอยู ใน
ระดับ 

     พอใจมาก       คิดเป�นร�อยละ  12.56   
 พอใจ             คิดเป�นร�อยละ  66.44  
 ไม พอใจ          คิดเป�นร�อยละ  21.00   

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต อการให�บริการขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์ 
(ในภาพรวมงานบริการประชาชน) ปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

 ตามท่ีองค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  ได�ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ โดยการให�กรอก
แบบสอบถาม  ในการให�บริการจากประชาชนตําบลเมืองโพธิ์  เพ่ือนําทําการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงผลการ
ประเมินโดยภาพรวม  จากการสุ มกลุ มเปFาหมาย จํานวนท้ังหมด 9 หมู บ�าน  หมู บ�านละ 10  ชุด  รวมท้ังหมด  90 
ชุด  โดยมีข�อมูลท่ัวไป 

- เพศชาย    จํานวน  53 คน 
- เพศหญิง    จํานวน  37 คน 
- อายุต่ํากว า 20 ปE   จํานวน   2 คน 
- อายุ 20-30 ปE   จํานวน   7 คน 
- อายุ 31-40 ปE   จํานวน  10 คน 
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- อายุ 41-50 ปE   จํานวน  16 คน 
- อายุ 51-60 ปE   จํานวน  20 คน 
- อายุมากกว า 60 ปE   จํานวน  35 คน 
- การศึกษาประถมศึกษา  จํานวน  61 คน 
- การศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท า จํานวน  25 คน 
- การศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท า จํานวน   - คน 
- การศึกษาปริญญาตรี   จํานวน   2 คน 
- การศึกษาสูงกว าปริญญาตรี  จํานวน   - คน 
- การศึกษาระดับอ่ืนๆ   จํานวน   2 คน 
- อาชีพรับราชการ   จํานวน   3 คน 
- อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน   2 คน 
- อาชีพค�าขาย ธุรกิจส วนตัว  จํานวน   3 คน 
- อาชีพรับจ�าง    จํานวน   18 คน 
- อาชีพนักเรียนนักศึกษา  จํานวน    2 คน 
- อาชีพเกษตรกร   จํานวน    44 คน 
- อาชีพด�านอ่ืนๆ   จํานวน    18 คน 

 
3. ผลการจาการวิเคราะห& จะเห็นได�ว าจากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต อการ

ให�บริการขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์ (ในภาพรวมงานบริการประชาชน) ปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ยังไม 
เป�นท่ีน าพอใจเท าท่ีควร  เพราะผลการประเมินความพึงพอใจยังมีประชาชนท่ีไม พอใจถึงร�อยละ 21 ซ่ึงถือว ายังเป�น
อัตราส วนร�อยละท่ีค อนข�างสูงอยู   สืบเนื่องมาจากองค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์มีงบประมาณค อนข�างจํากัด 
ยังผลให�การแก�ปRญหาความเดือดร�อนของประชาชนในด�านต างๆ  ไม ว าจะเป�นด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน เช น ถนน ราง
ระบายน้ํา ท อระบายน้ํา  รวมถึงการบริการด�านอ่ืนๆ  ได�รับการแก�ไขยังไม ครบถ�วนสมบูรณ& 

ทางองค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์  สามารถนําข�อมูลจากแบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมีผลต อการให�บริการขององค&การบริหารส วนตําบลเมืองโพธิ์ (ในภาพรวมงานบริการประชาชน) มาเป�นแนวทางใน
การปรับปรุงการแก�ไขปRญหาความเดือนร�อนท่ีประชาชนให�มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ&มากยิ่งข้ึน  ในปEงบประมาณ
ถัดๆไป  

 

 
 

 

 


