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ส
วนท่ี  ๑ 
บทนํา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปKนหน0าท่ีท่ีสําคัญอย-างหน่ึงในการดําเนินงานพัฒนาของท0องถ่ิน   องค*การ
บริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ จึงจําเปKนท่ีจะต0องกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล โดยกําหนดให0มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ   มีหน0าท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลพร0อมเสนอความเห็นซ่ึงได0จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอ
ต-อผู0บริหารท0องถ่ินสภาท0องถ่ิน  องค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0
ประชาชนในท0องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินพ.ศ. 
๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
***ความหมายของการติดตามและประเมินผล*** 
เปKนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปKนการประเมินท้ังแผนงาน  

นโยบายขององค*กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค*กรว-าแผนยุทศาสตร*และแนวทางท่ีถูกกําหนดไว0ในรูปแบบ
ของแผนน้ันดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค*จริงหรือไม-  สนองตอบต-อความต0องการของประชาชนหรือผู0ท่ีมีส-วนได0เสียทุกฝYาย
หรือไม-  การติดตามและประเมินผลน้ีไม-ใช-การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต-เปKนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือให0ทราบว-า
ผลท่ีเกิดข้ึนถูกต0องและเปKนไปตามวัตถุประสงค*มากน0อยเพียงไร  เปKนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร*การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป� ว-าเปKนไปตามความต0องการของประชาชนในท0องถ่ินหรือไม-  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไว0ในรูปของการ
วางแผนแบบมีส-วนร-วมของประชาชนหรือการประชาคมท0องถ่ินได0ดําเนินการตามเปZาหมายท่ีกําหนดไว0หรือไม-  ระยะเวลาใน
การดําเนินการสอดคล0องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของท0องถ่ินหรือไม-  การติดตามและประเมินผลเปKนการวัดระดับ
ความสําเร็จหรือล0มเหลวของยุทธศาสตร*การพัฒนา  แผนพัฒนาสามป�  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล0อมของนโยบาย 
(environments or contexts)  การประเมินปbจจัยนําเข0าหรือทรัพยากรท่ีใช0โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ*
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะได0รับหรือสนองตอบกลับจากการ
ติดตามและประเมินผลก็คือจะช-วยทําให0ผู0บริหารท0องถ่ินนําไปเปKนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร*การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป�  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช0เปKนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทํา
หรือไม-กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว-าไม-เกิดความคุ0มค-าต-อประชาชนหรือประชาชนไม-พึงพอใจ  ซ่ึงการติดตาม
และประเมินผลน้ีมีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท0องถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  องค*กร
ภาคประชาสังคมหรือองค*กรทางสังคม  องค*กรเอกชน  หน-วยงานราชการท่ีมีหน0าท่ีกํากับดูแลหน-วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ี
สําคัญท่ีสุดคือผู0รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 

 
 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปKนเครื่องมือท่ีจําเปKนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยู-  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให0ข0อมูล
ปZอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปbญหาท่ีกําลังเผชิญอยู-  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน 
ให0ลุล-วง  ค-าใช0จ-ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว-าท่ีกําหนดไว0  กลุ-มเปZาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม-ได0รับ
ประโยชน*หรือได0รับน0อยกว-าท่ีควรจะเปKน  เกิดปbญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลา ใน
การตรวจสอบความขัดแย0งในการปฏิบัติงานภายในหน-วยงานหรือระหว-างหน-วยงาน  กลุ-มเปZาหมายท่ีได0รับ

๑.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล  



ประโยชน*จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว-างท่ีกําลัง
ดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล0ว ซ่ึงการประเมินผลเปKนสิ่งจําเปKนเช-นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเปKนการบ-งชี้ว-าแผนงานท่ีกําหนดไว0ได0มีการปฏิบัติหรือไม-  อย-างไร  อันเปKน
ตัวชี้วัดว-าแผนงานท่ีได0ดําเนินการไปแล0วนั้นให0ผลเปKนอย-างไร  นําไปสู-ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว0
หรือไม-  ซ่ึงผลท่ีได0จากการติดตามและประเมินผลถือว-าเปKนข0อมูลย0อนกลับท่ีสามารถนําไปใช0ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ินต-อไป  

 
การติดตามและการประเมินผลถือได0ว-าเปKนเครื่องมือท่ีจําเปKนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการ

อยู-โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให0ข0อมูลปZอนกลับ (feedback) 
เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปbญหาท่ีกําลังเผชิญอยู-และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไม-มีระบบติดตามของ
โครงการแล0ว ย-อมส-งผลให0เกิดความล-าช0าในการดําเนินงานให0ลุล-วง ค-าใช0จ-ายโครงการสูงเกินกว-าท่ีกําหนดไว0 กลุ-มเปZาหมาย
หลักของโครงการไม-ได0รับประโยชน*หรือได0รับน0อยกว-าท่ีควรจะเปKน เกิดปbญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย0งในการปฏิบัติงานภายในหน-วยงานหรือระหว-างหน-วยงานกับกลุ-มเปZาหมายท่ีได0รับ
ประโยชน*จากโครงการ 
ในทางตรงกันข0ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล0ว จะก-อให0เกิดประสิทธิภาพในการใช0ต0นทุน (cost-effective) ดําเนินงาน
ด0านต-างๆ  เปKนการให0ข0อมูลปZอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปZาหมายของโครงการต-างๆ  การระบุปbญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและ
การเสนอทางแก0ปbญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข0าถึงโครงการของกลุ-มเปZาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของส-วนต-างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยส-วนใหญ-แล0วผู0บริหารโครงการมักจะ
ไม-ให0ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เน่ืองจากว-าเปKนสิ่งท่ีต0องใช0เทคนิคเชิงวิชาการค-อนข0างสูง จึงปล-อยให0เปKน
หน0าท่ีของหน-วยงานระดับสูงกว-าเปKนผู0ดําเนินการ นอกจากน้ียังเสียค-าใช0จ-ายสูง และก-อให0เกิดความยุ-งยากซับซ0อนในทาง
ปฏิบัติ อย-างไรก็ตามในความเปKนจริงแล0วข้ึนอยู-กับความจําเปKนและทรัพยากรท่ีมีอยู-ในแต-ละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นได0ว-า
การวางระบบติดตามไม-จําเปKนท่ีจะต0องแบกรับภาระต0นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ0อนแต-อย-างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ี
อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน0าท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหน่ึงท่ีมีความเช่ียวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช0วิธีติดตามท่ี
ก-อให0เกิดประสิทธิภาพในการใช0ต0นทุนสูงสุดในส-วนของ “การประเมินผล” น้ัน เปKนสิ่งหน่ึงท่ีจําเปKนสําหรับการดําเนินการ
เช-นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได0จากการประเมินจะใช0ในการปรับปรุง แก0ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดําเนินการซ่ึงข้ึนอยู-กับวัตถุประสงค*ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปKนสิ่งท่ีจะบ-งช้ีว-าแผนงานท่ีกําหนดไว0ได0มีการ
ปฏิบัติหรือไม- อย-างไร อันเปKนตัวช้ีวัดว-าแผนหรือโครงการท่ีได0ดําเนินการไปแล0วน้ันให0ผลเปKนอย-างไร นําไปสู-ความสําเร็จตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว0หรือไม- อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปKนการตรวจสอบดูว-ามีความสอดคล0องกับการใช0ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได0จากการติดตามและประเมินผลถือเปKนข0อมูลย0อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต-อไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเปKนกระบวนการตัดสินคุณค-าและการตัดสินใจอย-างมี
หลักเกณฑ*โดยใช0ข0อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังน้ันแล0วการติดตามและประเมินผลจึงเปKนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินเพ่ือให0
เกิดความโปร-งใส เปKนเข็มทิศท่ีจะช้ีได0ว-าการพัฒนาท0องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการต-อหรือยุติโครงการต-างๆ  เปKน
กลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร0างระบอบประชาธิปไตยในท0องถ่ิน  เพราะว-าการดําเนินการใดๆ  ของหน-วยงานหรือองค*กร
ปกครองส-วนท0องถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไว0แล0วและท่ีได0จัดทําเปKนงบประมาณรายจ-ายได0รับการตรวจติดตาม
โดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน-วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  
สมาชิกสภาท0องถ่ิน  ประชาชนในท0องถ่ินล0วนเปKนกระบวนการมีส-วนร-วมเพ่ือให0เกิดความโปร-งใส  เปKนกระบวนการท่ีบอกถึง
การบรรลุเปZาหมายขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปKนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซ่ึงประกอบไปด0วย แผนยุทธศาสตร*การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป�  

จากเหตุผลดังกล-าว  องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ  จึงต0องการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข0อ ๒๙  และ



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข0อ ๑๓ 
และ  ข0อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน  จะต0องดําเนินการ   
 (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได0จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต-อผู0บริหารท0องถ่ิน เพ่ือให0ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอ
ต-อสภาท0องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ิน  พร0อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนใน
ท0องถ่ินทราบในท่ีเปpดเผยภายในสิบห0าวันนับแต-วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล-าวและต0องปpดประกาศไว0เปKนระยะเวลา
ไม-น0อยกว-าสามสิบวันโดยอย-างน0อยป�ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป�   

  
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใช0ให0เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ-างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต0องการของผุ0ให0การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก0ไขปbญหาของท0องถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑   
แต-งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วย

การจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข0อ ๒๘  ดังน้ี   
ให0ผู0บริหารท0องถ่ินแต-งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน ประกอบด0วย  
๑)  สมาชิกสภาท0องถ่ินท่ีสภาท0องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู0แทนประชาคมท0องถ่ินท่ีประชาคมท0องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู0แทนหน-วยงานท่ีเก่ียวข0องท่ีผู0บริหารท0องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน0าส-วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู0ทรงคุณวุฒิท่ีผู0บริหารท0องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให0คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน0าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนทํา

หน0าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข0อ ๒๘ ให0มีวาระอยู-ในตําแหน-งคราวละสองป�และอาจได0รับการคัดเลือกอีกได0   

ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข0อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข0อ ๒๙ (๒)   
ขั้นตอนท่ี ๔    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได0จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต-อผู0บริหารท0องถ่ิน  เพ่ือให0ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอต-อสภาท0องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ท0องถ่ิน  พร0อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนในท0องถ่ินทราบในท่ีเปpดเผยภายในสิบห0าวัน
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นับแต-วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล-าวและต0องปpดประกาศไว0เปKนระยะเวลาไม-น0อยกว-าสามสิบวันโดยอย-างน0อยป�ละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป�  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข0อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต-อสภาท0องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ิน  

พร0อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนในท0องถ่ินทราบในท่ีเปpดเผยภายในสิบห0าวันนับแต-
วันท่ีผู0บริหารท0องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล-าวและต0องปpดประกาศโดยเปpดเผยไม-น0อยกว-าสามสิบวัน  โดย
อย-างน0อยป�ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป�  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข0อ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
                                   รายงานเสนอ                                          เสนอ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 เสนอ 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได0จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต-อผู0บริหารท0องถ่ิน 
        2. ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอต-อสภาท0องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ิน  
        3. สภาท0องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ิน ตั้งข0อสังเกต/เสนอแนะ/รับทราบ เสนอกลับมายังผู0บริหารท0องถ่ิน 
        4. ผู0บริหารประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนในท0องถ่ินทราบ  ในท่ีเปpดเผยภายในสิบห0า
วัน นับแต-รับรายงานการผลและเสนอความเห็นดังกล-าวและต0องปpดประกาศไว0 เปKนระยะเวลาไม-น0อยกว-าสามสิบวัน 
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ผู&บริหารท&องถิ่น 
 

3 
สภาท&องถิ่น 

และ 
คณะกรรมการ
พัฒนาท&องถิ่น 

 

2 
 

ผู&บริหารท&องถิ่น 

1    
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท&องถิ่น 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ  ได0กําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ    ดังน้ี   
 1. กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล0องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด0วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก0ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2559 ข0อ 29 

2. กําหนดกรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล0อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความก0าวหน0า  
(progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ*และผลผลิต (outcome and output)  การ
ประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปKนไปตามห0วงเวลาท่ีกําหนดเอาไว0ในแผนการดําเนินงานหรือไม-  และเปKน

ห0วงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมต-อถูกต0องหรือไม-  มีความล-าช0าเกิดข้ึนหรือไม-    
(๒)  ความสอดคล0อง (relevance) 

มีความสอดคล0องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ แผนการบริหารราชการแผ-นดิน  
ยุทธศาสตร*ประเทศ  ค-านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร*และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห-งชาติ 
(คสช.)  ยุทธศาสตร*การพัฒนากลุ-มจังหวัด ยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร*การพัฒนาองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินใน
เขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท0องถ่ิน (ด0านการเกษตรและแหล-งนํ้า)  
วิสัยทัศน*  พันธกิจ  จุดมุ-งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู0บริหาร  รวมท้ังปbญหา  ความต0องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)                                                         ก า ร บ ร ร จุ
โครงการในแผนพัฒนาเปKนโครงการท่ีมีความจําเปKนต-อประชาชนในชุมชน  สามารถแก0ไขปbญหาท่ีเกิดข้ึนได0ในชุมชน และ
สามารถดําเนินการได0ตามอํานาจหน0าท่ีของท0องถ่ิน  โดยคํานึงถึงงบประมาณของท0องถ่ิน   

(๔)  ความก0าวหน0า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก0าวหน0าในอนาคตของท0องถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได0สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีนํ้า
ใช0ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟZาใช0ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟZาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล-งนํ้าใน
การเกษตรพอเพียง   

๒)  ด0านงานส-งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได0รับการศึกษาบ้ันพ้ืนฐานทุกคน  ผู0สูงอายุ  ผู0พิการ ผู0ปYวยเอดส*  ผู0ด0อยโอกาส

ได0รับการดูแลอย-างท่ัวถึงกลุ-มอาชีพมีความแข0งแข็ง  โรคติดต-อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม-ลดลง  สภาพความเปKนอยู-ดีข้ึน  มีท่ี
อยู-อาศัยท่ีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร-างกายแข็งแรง 

๓)  ด0านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร0อย 
ประชาชนได0รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอด

การพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท         
๔)  ด0านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท-องเท่ียว 
 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท-องเท่ียวในท0องถ่ิน
เพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได0เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม-ถูกทําราย  สภาพแวดล0อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ี

เปKนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอย-างเหมาะสม  ปริมาณนํ้าเลียลดลง  การระบายนํ้าดีข้ึน     
๖)  ด0านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปbญญาท0องถ่ิน 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปbญญาท0องถ่ินท0องถ่ินยังคงอยู-และ
ได0รับการส-งเสริมอนุรักษ*สู-คนรุ-นต-อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท0องถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก 
และเข0ามามีส-วนร-วมในการอนุรักษ* ฟwxนฟู และสืบสานภูมิปbญญาและคุณค-าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ัง
ท่ีเปKนชีวิต ค-านิยมท่ีดีงาม และความเปKนไทย  รวมท้ังได0เรียนรู0ความสําคัญ รู0จักวิถีชีวิต รู0ถึงคุณค-าของ
ประวัติศาสตร*ในท0องถ่ิน ความเปKนมาและวัฒนธรรมประเพณีของท0องถ่ิน อันจะสร0างความภูมิใจและจิตสํานึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท0องถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการว-าสามารถดําเนินการได0บรรลุวัตถุประสงค*หรือไม-  มี

ผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม-  ผู0เข0าร-วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม-  การดําเนินโครงการสามารถแก0ไขปbญหาของชุมชนได0
หรือไม-  งบประมาณถูกใช0ไปอย-างประหยัดและคุ0มค-า ทรัพย*สินของ เช-น วัสดุ  อุปกรณ*  ครุภัณฑ* ถูกใช0ไปอย-างคุ0มค-า  มีการ
บํารุงรักษาและซ-อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม- 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน0อยเพียงใด  ปbญหาของชุมชนประชาชนได0รับการแก0ไขหรือไม-  มี

ผลกระทบต-อประชาชนในชุมชนหรือไม-   
(๗)  ผลลัพธ*และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได0รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงส-งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปKนการประเมินถึงผลกระทบต-อชุมชนและสังคมและหน-วยงานท่ีเก่ียวข0อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต-อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล0อม  สิ่งแวดล0อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว-ามีผลกระทบเกิดข้ึนอย-างไร  
สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต0องหรือไม-  

3. กําหนดกรอบแนวทางการวิเคราะห*สภาพแวดล0อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปKนท่ีจะต0องวิเคราะห*
สภาพแวดล0อมของท0องถ่ิน ท้ังในระดับหมู-บ0าน/ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดด0วย เพราะว-าหมู-บ0าน/ชุมชน/
ตําบล/องค*กร/หน-วยงานต-างๆ ล0วนมีปฏิสัมพันธ*ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล0อมภายใต0สังคมท่ีเปKนท้ังระบบเปpดมากกว-าระบบปpด
ในปbจจุบัน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจําเปKนท่ีจะต0อง ดําเนินการกําหนดแนวทาง
วิเคราะห*สภาพแวดล0อมท0องถ่ิน  ท้ังในระดับหมู-บ0าน ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดด0วย เพราะว-าหมู-บ0าน/
ชุมชน/ตําบล/องค*กรหน-วยงานต-างๆ ล0วนมีปฏิสัมพันธ*ซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดล0อมภายใต0สังคมท่ีเปKนท้ังระบบเปpดมากกว-า
ระบบปpดในปbจจุบัน 

(1) การวิเคราะห*สภาพแวดล0อมภายนอก  เปKนการตรวจสอบ ประเมิน และกรอง ปbจจุบันหรือข0อมูลจาก
สภาพแวดล0อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต-อท0องถ่ิน เช-น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล0อม  
วิเคราะห*เพ่ือให0เกิดการบูรณาการ (integration) ร-วมกันกับองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  หน-วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
การวิเคราะห*สภาพภายนอกน้ี เปKนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต0องดําเนินการและแก0ไขปbญหาท่ีเกิดข้ึน 

(2) การวิเคราะห*สภาพแวดล0อมภายใน   
เปKนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปbจจัยหรือข0อมูลจากสภาพแวดล0อมในท0องถ่ิน ปbจจัยใดเปKน

จุดแข็งหรือจุดอ-อนท่ีองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได0  ซ่ึงการ
ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให0มีการวิเคราะห*สภาพแวดล0อมภายใน  สามารถทําได0หลายแนวทาง  เช-น  การวิเคราะห*
ห-วงโซ-แห-งคุณค-าภายในท0องถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห*ปbจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional 
resources)  เปKนการวิเคราะห*  ตรวจสอบ  ติดตามองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินเพ่ือวิเคราะห*ถึงจุดแข็งและจุดอ-อน   

4.  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ  
�  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร*การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  
�  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

5.  ดําเนินการตรวจสอบในระหว-างการดําเนินโครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค*
องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  ว-าสามารถเปKนไปตามเปZาหมายท่ีตั้งไว0หรือไม- 



6.  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
7.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
8.  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในป�ท่ีผ-านมาละป�ปbจจุบัน 
9.  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได0จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงต0องกําหนดวิธีการ
ติดตามและประเมินผล  กําหนดห0วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค*ประกอบท่ีสําคัญ  ๒  ประการ  ดังน้ี 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค*
กระกอบ  3  ประการ  ดังน้ี 
  (๑)  ผู0เข0าร-วมติดตามและประเมินผล  อันได0แก-  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ผู0รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท0องถ่ิน  ผู0มีส-วนเก่ียวข0อง  และผู0มีส-วนได0เสีย (stakeholders) ในท0องถ่ิน  ผู0รับผิดชอบ
โครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข0อท่ี ๓ ข0างต0น) 
  (๓)  ห0วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต0องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได0จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต-อผู0บริหารท0องถ่ิน เพ่ือให0ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอต-อสภาท0องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ิน  
พร0อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนในท0องถ่ินทราบในท่ีเปpดเผยภายในสิบห0าวัน นับแต-วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล-าวและต0องปpดประกาศไว0เปKนระยะเวลาไม-น0อยกว-าสามสิบวันโดยอย-างน0อยป�ละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป� โดยสามารถติดตามเปKนรายไตรมาสและรายหกเดือนได0  ดังน้ี 

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

(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

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

(๔)  เครื่องมือ  อันได0แก-  เครื่องมือ  อุปกรณ*  สิ่งท่ีใช0เปKนสื่อสําหรบัการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช0ใน
การรวบรวมข0อมูลแผนพัฒนาท่ีได0กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต-อการพัฒนาท0องถ่ิน  ข0อมูลดังกล-าวเปKนได0ท้ังข0อมูลเชิงปริมาณ  และ
ข0อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปKนและสาํคัญในการนํามาหาค-าและผลของประโยชน*ท่ีได0รับจากแผนพัฒนา  เปKนแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบตดิตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล0องของยุทธศาสตร*และโครงการ  
แบบตัวบ-งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข0อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห*ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดย
รูปแบบต-างๆ ท่ีสอดคล0องกับบรบิทของท0องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได0แก- วิธีการตดิตามและประเมินผล จะต0องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข0องกับยุทธศาสตร*  ซ่ึง
เปKนการตรวจดเูอกสารหลักฐานต-างๆ ท่ีเปKนทรัพย*สินขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  ท่ีเก่ียวข0องกับการพัฒนาท0องถ่ิน  โดย
ดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต-างๆ  อันได0แก-แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  ข0อบัญญตัิงบประมาณรายจ-าย  การลง
นามในสัญญา  การเบิกจ-ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย*สินต-างๆ มีอยู-จริงหรือไม-  สภาพของทรัพย*สินน้ัน
เปKนอย-างไร อันได0แก-  ครุภณัฑ*  ท่ีดินและสิ่งก-อสร0าง  กลุ-มผลประโยชน*ต-างๆ เพ่ือตรวจดูว-าดาํเนินการให0เปKนไปตาม
วัตถุประสงค*และได0รับผลตามท่ีตั้งไว0หรือไม- โดยการเก็บข0อมลู วิเคราะห*ข0อมูล (data analysis)  

 
 
 
 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมนิผล 



๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการ

เก็บรวบรวมข0อมูล  การนําข0อมลูมาวิเคราะห*  เปรยีบเทียบ  การค0นหาผลกระทบของการดาํเนินโครงการ ผลกระทบต-อองค*กร
สอบถามข0อมูลจากผู0รับผดิชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห*ปbญหา  สรปุผลเสนอแนะการแก0ไขปbญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข&อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการเก็บข0อมูลจากแผน
ยุทธศาสตร*การพัฒนา  แผนพัฒนาสามป�  แผนการดําเนินการ  ข0อบัญญัติงบประมาณรายจ-าย  เอกสารการเบิกจ-าย  ภาพถ-าย  
ทะเบียนทรัพย*สิน  เอกสารการดําเนินโครงการจากผู0รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
   

     
 การกําหนดเครื่องมือท่ีใช0ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ประกอบด0วย การ
ทดสอบและการวัด การสัมภาษณ* การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร  เปKนต0น 

  
 
 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ
งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด-วนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ*การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท0องถ่ินขององค*กรปกครองส-วน
ท0องถ่ิน   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู
มือกรมการปกครองส
วนท&องถ่ิน  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร*ขององค*กรปกครองส-วน 
    ท0องถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร* 

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช0  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได0มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให0ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค*การบริหารส-วน
ตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช0ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต-อผลการดําเนินงานขององค*การบริหารส-วนตําบลใน
ภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต-อผลการดําเนินงานขององค*การบริหารส-วนตําบล
เมืองโพธ์ิ ในแต-ละยุทธศาสตร* 

ข&อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 
การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดให0ผู0รับผดิชอบโครงการเปKนผู0รับผิดชอบดําเนินการตดิตามโครงการ โดยผู0รับผดิชอบโครงการอาจ

มอบหมายให0บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการตดิตามและประเมินได0ตามความเหมาะสม 
และสรุปปbญหา-อุปสรรค  ข0อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 

ผู0บริหารองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ ใช0การติดตามและประเมินผลเปKนประโยชน*ต-อการบริหารงานได0หลาย
แนวทาง  ดังน้ี  

7.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว-า
กิจกรรมใดได0ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอย-างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต-อความต0องการของประชาชน  
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7.๒  ทําให0ภารกิจต-างๆ ของบุคลากรในองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินแต-ละคน แต-ละส-วน/กอง มีความสอดคล0องกัน 
ประสานการทํางานให0เปKนองค*รวมของหน-วยงาน  

7.๓  สามารถทําให0เปZาหมายขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินเกิดความสําเร็จตามเปZาหมายหลัก มีความสอดคล0อง
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
 
7.4  ทําให0วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
7.5  ช-วยให0การใช0ทรัพยากรต-างๆ เกิดความประหยัด คุ0มค-าไม-เสียประโยชน* 
7.6  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให0เปKนไปและตรงตามวัตถุประสงค*ของโครงการ กิจกรรม งานต-างๆ 

และประชาชนพึงพอใจเมื่อได0รับการบริการ 
7.7  นอกจากน้ียังสามารถกําหนดมาตรการต-างๆ สําหรับการปรับปรุงแก0ไขและปZองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได0 
 
 

 
 

๑  นายสมเกียรติ  สวัสดิ์รัมย* สมาชิกสภาองค*การบริหารส-วนตําบล   ประธานกรรมการ 
๒  นายมานพ  ทะเลิงรัมย* สมาชิกสภาองค*การบริหารส-วนตําบล             กรรมการ 
3  นางวันเพ็ญ  อุทัยรัมย*  สมาชิกสภาองค*การบริหารส-วนตําบล            กรรมการ 
4  นายทองสุข  นะพรรัมย*          ผู0แทนประชาคมท0องถ่ิน     กรรมการ    
5  นายทองดี  ศรีแก0ว  ผู0แทนประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ 
6  นายจํารัส  ศิริจันทรกานต* ผู0แทนภาคราชการ ผอ.รพ.สต.บ0านเมืองโพธ์ิ   กรรมการ 
7  นางทัศนีย*  สมาน    ผู0แทนภาคราชการ นวก.ส-งเสริมการเกษตร อ.ห0วยราช กรรมการ 
8  นางสาวพรพรรณา  แกล0วกล0า  ผอ.กองการศึกษาฯ             กรรมการ    
9  นายบุญทอง  วิเศษสิทธ์ิ ผู0ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑0นายพะนาน  ทะเลิงรัมย* ผู0ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑นายบรรยวัสถ*  หงษ*จันอัดหัวหน0าสํานักปลัด                               เลขานุการกรรมการ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค)การบริหารส*วนตําบลเมืองโพธิ ์



ส
วนท่ี ๒ 
 

แผนยุทธศาสตรJ  วิสัยทัศนJ  พันธกิจ  จุดมุ
งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ัน  จะต0องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว-า  มีความ

สอดคล0องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ-นดิน  ยุทธศาสตร*ประเทศ  ค-านิยมหลักของ
คนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร*และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห-งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร*การพัฒนากลุ-ม
จังหวัด  ยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร*การพัฒนาองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท0องถ่ิน (ด0านการเกษตรและแหล-งนํ้า)  วิสัยทัศน*  พันธกิจ  จุดมุ-งหมาย
เพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ0บริหาร  รวมท้ังปbญหา ความต0องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผน
ยุทธศาสตร*ดังกล-าวมีรายละเอียดดังน้ี 

แผนยุทธศาสตรJ   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ  ยุทธศาสตร*ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห
งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
เน่ืองด0วยในการจัดทําแผนพัฒนาจะต0องสอดคล0องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ แต-ท้ังน้ี  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได0สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห-งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยู-ระหว-างการดําเนินการและยังไม-ประกาศใช0 แต-ได0กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห-งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว0แล0ว  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี  

�  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช-วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ

สภาวะแวดล0อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต-างๆ ท่ีอาจก-อให0เกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 
กระแสการเปpดเศรษฐกิจเสรี ความท0าทายของเทคโนโลยีใหม-ๆ การเข0าสู-สังคมผู0สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบ
กับสภาวการณ*ด0านต-างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมของประเทศในปbจจุบันท่ียังคงประสบปbญหา
ในหลายด0าน เช-น ปbญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข-งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปKนต0น 
ทําให0การพัฒนาในช-วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปKนต0องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังน้ี  

(๑)  การน0อมนําและประยุกต*ใช0หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปKนศูนย*กลางของการพัฒนาอย-างมีส-วนร-วม  
(๓)  การสนับสนุนและส-งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู-ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู-ร-วมกันอย-างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข
งขันและการหลุดพ&นกับดักรายได&ปานกลางสู
รายได&สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช-วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร0างสังคมสูงวัยอย-างมคุีณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเปKนเมือง 
๕)  การสร0างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย-างเปKนมิตรกับสิ่งแวดล0อม 
๖)  การบริหารราชการแผ-นดินท่ีมปีระสิทธิภาพ 
 

2.  ยุทธศาสตรJประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตรJท่ี 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข-งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ0นจากประเทศรายได0 ปานกลาง 

(Growth & Competitiveness) ประกอบด0วย 9 ประเด็นหลัก ดังน้ี  
ประเด็นหลัก 1. ด0านเกษตร  

2. ด0านอุตสาหกรรม  
3. การท-องเท่ียวและบริการ  



4. โครงสร0างพ้ืนฐาน  
5. พลังงาน  
6. การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค  
7. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข-งขัน  
8. การวิจัยและพัฒนา  
9. การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน  

 
ยุทธศาสตรJท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด0วย 8 ประเด็นหลัก ดังน้ี  
ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2. การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  
3. การจัดสวัสดิการสังคมและการดูแลผู0สูงอายุ เด็ก สตรี และผู0ด0อยโอกาส  
4. การสร0างโอกาสและรายได0แก-วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อม (SMEs) และ เศรษฐกิจชุมชน  
5. แรงงาน 6. ระบบยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา  
7. การต-อต0านการคอร*รัปช่ัน สร0างธรรมาภิบาลและความโปร-งใส  
8. การสร0างองค*ความรู0เรื่องอาเซียน  

ยุทธศาสตรJท่ี 3 : การเติบโตท่ีเปKนมิตรต-อสิ่งแวดล0อม (Green Growth) ประกอบด0วย 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี ประเด็น
หลัก 1. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือความยั่งยืน  

2. การลดการปล-อยก�าซเรือนกระจก (GHG)  
3. นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล0อม  
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการนํ้า  
5. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  

ยุทธศาสตรJท่ี 4 : การสร0างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ประกอบด0วย 8 
ประเด็นหลัก ดังน้ี  

ประเด็นหลัก 1. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย  
2. การปรับโครงสร0างระบบราชการ ผนวก 2 คู-มือการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด0าน
การส-งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  
3. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ  
4. การปรับโครงสร0างภาษี  
5. การจัดสรรงบประมาณ  
6. การพัฒนาสินทรัพย*ราชการท่ีไม-ได0ใช0งานให0เกิดประโยชน*สูงสุด  
7. การแก0ไขปbญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต0 และเสริมสร0างความมั่นคงใน อาเซียน 8. การ
ปฏิรูปการเมือง 

 
3.  นโยบายของรัฐบาล 
    นโยบายเร
งด
วนท่ีจะเร
งดําเนินการในปVแรก  ๑๓  เรื่อง คือ 

๑)  นโยบายสร0างความปรองดองสมานฉันท*ของคนในชาติและฟwxนฟูประชาธิปไตย  ด0วยการเสริมสร0างความเข0าใจ
ร-วมกันของประชาชนในชาติให0เกิดความสมัครสามัคคีเปKนหน่ึงเดียวกัน ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย*ทรงเปKนประมุข  พร0อมสนับสนุนให0คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค0นหาความจริงเพ่ือแนวทางปรองดอง
แห-งชาติ  ทํางานอย-างอิสระ  ได0รับความร-วมมือทุกฝYายอย-างเต็มท่ี  โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในช-วงการชุมนุมทางการเมืองระหว-างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๓ 

๒)  เร-งรัดปราบปรามการค0ายาเสพติดปราบปรามผู0มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
๓)  ปZองกันและปราบปรามการทุจริตคอร*รัปช่ันในภาครัฐอย-างจริงจัง  



๔)  แก0ไขปbญหาความเดือดร0อนของประชาชนและผู0ประกอบการ  เน่ืองจากภาวะเงินเฟZอและราคานํ้ามัน เช-น การ
ยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนนํ้ามันเปKนการช่ัวคราว  การดูแลราคาสินค0าอุปโภค บริโภคและราคาพลังงานให0อยู-ในระดับ
ท่ีเหมาะสม 

๕)  เร-งฟwxนฟูความสัมพันธ*กับประเทศเพ่ือนบ0าน บนพ้ืนฐานสนธิสัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข0อง โดยเร-งแก0ปbญหา
กระทบกระท่ังตามแนวพรมแดนผ-านกระบวนการทางการทูต 

๖)  ส-งเสริมการท-องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ  เร-งเพ่ิมรายได0จากการท-องเท่ียว  โดยประกาศให0ป�  ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๕  เปKนป�  "มหัศจรรย*ไทยแลนด*" 

๗)  ส-งเสริมให0ประชาชนเข0าถึงแหล-งทุน  เช-น  การเพ่ิมเงินกองทุนหมู-บ0านและชุมชนเมืองอีกแห-งละ  ๑  ล0านบาท  
การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล0านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได0ในวงเงิน  ๑,๐๐๐  ล0านบาท  ต-อ
สถาบันการศึกษาของรัฐท่ีเข0าร-วมโครงการ เพ่ือสนับสนุนผู0ประกอบการรายย-อย  จัดให0มีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผู0ประกอบ
อาชีพรถรับจ0างให0เหมาะสมกับค-าใช0จ-ายนํ้ามันหรือก�าซธรรมชาติท่ีใช0จริงต-อเดือน  ปรับเพ่ิมเบ้ียยังชีพสําหรับผู0สูงอายุเปKน
สวัสดิการของรัฐ  เพ่ือเปKนค-าใช0จ-ายยังชีพของผู0สูงอายุ โดยผู0สูงอายุท่ีมีอายุ  ๖๐ - ๖๙  ป�  จะได0รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - 
๗๙  ป�  ได0รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - ๘๙  ได0รับ  ๘๐๐  บาท  และอายุ  ๙๐  ป�  ข้ึนไป ได0รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขณะเดียวกัน จัดให0มีการพักหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรรายย-อยและผู0มีรายได0น0อยท่ีต่ํา กว-า ๕  แสนบาท อย-าง
น0อย  ๓  ป� มีการปรับโครงสร0างหน้ีให0แก-ผู0ท่ีเปKนหน้ีเกิน  ๕  แสนบาท แต-ไม-เกิน  ๑  ล0านบาท  รวมท้ังจัดทําแผนฟwxนฟูอาชีพ
และปรับโครงสร0างการผลิตอย-างครบวงจร 

๘)  ยกระดับราคาสินค0าเกษตรและให0เกษตรกรเข0าถึงแหล-งทุน โดยดูแลราคาสินค0าเกษตรให0มีเสถียรภาพเปKนไปตาม
กลไกของตลาดโลกและสร0างผลตอบแทนท่ีเปKนธรรมต-อเกษตรกร นําระบบจํานําสินค0าเกษตรมาใช0ในการสร0างความมั่นคงด0าน
รายได0  เพ่ือจัดทําระบบบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร พร0อมผลักดันราคาสินค0าเกษตรท่ีสําคัญให0รายได0สูง  โดยใช0วิธีบริหาร
จัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซ้ือขายล-วงหน0า 

๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ* ให0มีศักยภาพอย-างยั่งยืน โดยสนับสนุนให0
ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช0ทรัพยากรและภูมิปbญญาท0องถ่ินผนวกกับองค*ความรู0สมัยใหม- เพ่ือยกระดับ  เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ราคาสินค0าและบริหาร การเข0าถึงแหล-งทุนและการตลาดท้ังในและต-างประเทศ โดยส-งเสริมให0มีศูนย*กระจายและแสดงสินค0า
ถาวรในภูมิภาคและในเมืองท-องเท่ียวหลักท่ีเช่ือมโยงกับการท-องเท่ียว การส-งออก 

๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 
๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร*แทบเล็ตให0แก-นักเรียน  โดยเริ่มดําเนินการในโรงเรียนนําร-องระดับช้ันประถมศึกษาป�

ท่ี  ๑  ป�การศึกษา  ๒๕๕๕  รวมท้ังจัดทําระบบอินเทอร*เน็ตไร0สายโดยไม-เสียค-าใช0จ-ายในท่ีสาธารณะและสถานศึกษาท่ี
เหมาะสม 

๑๒)  เร-งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส-วนร-วมอย-างกว0างขวางแก0ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให0มีสภาร-างรัฐธรรมนูญท่ีเปKนอิสระยกร-างรัฐธรรมนูญฉบับใหม-    เพ่ือวางกลไกการใช0อํานาจ
อธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค*กรท่ีใช0อํานาจรัฐท้ังหลายมีความรับผิดชอบท่ียึดโยงกับระบบและพร0อมรับการตรวจสอบ 
โดยให0ประชาชนมีส-วนร-วมผ-านการออกเสียงประชาชน 

๑๓)  เร-งนําสันติสุขกลับมาสู-จังหวัดชายแดนภาคใต0  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการการบริหารจัดการ
ท้ังปวงตามแนวพระราชดําริพระราชทาน  เข0าใจ  เข0าถึง  พัฒนา  ให0สอดคล0องกับความหลากหลายของศาสนาและอัตลักษณ*
ในแต-ละพ้ืนท่ีในการบังคับใช0กฎหมาย  พร0อมอํานวยความยุติธรรมอย-างเท-าเทียมท่ัวถึง 

 
     นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธJ  จันทรJโอชา  
     ประกอบด&วยนโยบาย ๑๑  ด&าน  ดังน้ี 

๑)  การปกปZองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย* 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต-างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร0างโอกาสเข0าถึงบรกิารของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรยีนรู0 การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด0านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส-งเสริมบทบาทและการใช0โอกาสในประชาคมอาเซียน 



๘)  การพัฒนาและส-งเสริมการใช0ประโยชน*จากวิทยาศาสตร*  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร0างสมดุลระหว-างการอนุรักษ*กับการใช0ประโยชน*อย-างยั่งยืน 
๑๐)  การส-งเสริมการบริหารราชการแผ-นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปZองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

     ค
านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร&างสรรคJประเทศไทยให&เข&มแขง็   
     มีท้ังหมด  ๑๒  ประการ  ดังน้ี 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ*  ซ่ึงเปKนสถาบันหลักของชาติในปbจจุบัน 
๒)  ซ่ือสัตย*  เสียสละ  อดทน  มอุีดมการณ*ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส-วนรวม 
๓)  กตัญ�ู  ต-อพ-อแม-  ผู0ปกครอง  ครูบาอาจารย* 
๔)  ใฝYหาความรู0  หมั่นศึกษา  เล-าเรียน  ทางตรงและทางอ0อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสตัย*  หวังดีต-อผู0อ่ืน  เผื่อแผ-และแบ-งปbน 
๗)  เข0าใจ  เรียนรู0  การเปKนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ*ทรงเปKนประมุขท่ีถูกต0อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู0น0อยรู0จักการเคารพผู0ใหญ- 
๙)  มีสติ  รู0ตัว  รู0คิด  รู0ทํา  รู0ปฏบัิติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ0าอยู-หัว 
๑๐) รู0จักดํารงตนอยู-โดยใช0หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู-หัวรู0จักอด

ออมไว0ใช0เมื่อยามจําเปKน  มีไว0พอกินพอใช0  ถ0าเหลือก็แจกจ-าย จําหน-าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร0อมโดยภูมิคุ0มกันท่ีดี 
๑๑) มีความเข0มแข็งท้ังร-างกายและจิตใจ  ไม-ยอมแพ0ต-ออํานาจฝYายต่ําหรือกิเลส  มีความละอาย  เกรงกลัวต-อบาป

ตามหลักของศาสนา 
๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน*ของส-วนรวม  และต-อชาติ  มากกว-าผลประโยชน*ของตนเอง 

 
 4.  แผนการบริหารราชการแผ
นดิน  

รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู-การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส-วนร-วมของ
ประชาชน  เพ่ือเปpดโอกาสให0ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ*สิทธิของตนได0เพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังจะมุ-งเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  สร0างความโปร-งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ-นดินและการให0บริการประชาชน  ท้ังน้ี  เพ่ือ
สร0างความเปKนธรรมในสังคมและเอ้ือต-อการพัฒนาประเทศท้ังในปbจจุบันและอนาคต  ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผ-นดินท่ี
เก่ียวข0องกับการบริหารราชการส-วนท0องถ่ิน ดังน้ี 
  นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเร
งด
วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปVแรก     
  นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความมั่นคงแห
งรัฐ     
  นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม     

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตรJ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายท่ี  ๗  การต
างประเทศและเศรษฐกิจระหว
างประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี  
 

 

   วิสัยทัศนJ  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข
งขัน คนไทยอยู
ดีกินดี มีสุขและเปYนธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตรJ :  “ต
อยอดรายได&จากฐานเดิม สร&างรายได&จากโอกาสใหม
 สมดุล และการพัฒนาอย
าง

ย่ังยืน”    
วัตถุประสงคJ :      ๑. รักษาฐานรายได0เดิม และสร0างรายได0ใหม-     

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต0องผลิตสินค0าได0เร็วกว-าปbจจุบัน)     
๓. ลดต0นทุนให0กับธุรกิจ (ด0วยการลดต0นทุนค-าขนส-งและโลจิสติกส*)     



  
5.  แผนยุทธศาสตรJการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมยJ (พ.ศ.2558-2562) 

1.วิสัยทัศน*จังหวัดบุรีรัมย* (Vision) 
“คนบุรีรัมย*มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สังคมเกษตรมีความม่ันคง  การท-องเท่ียวหลากหลาย 

มีธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ” 

2.พันธกิจ (Mission) 
 1.  การประสานงานและพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐาน 
 2.  การส-งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู-ความยั่งยืน 
 3.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล0อมและระบบนิเวศอย-างยั่งยืน 
 4.  การส-งเสริมการอนุรักษ*พ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปbญญา

ท0องถ่ิน 
 5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6.  การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร0อย 
 7.  การพัฒนาการบริหารจัดการบ0านเมืองท่ีดี 
 8.  การแสวงหาพลังงานทางเลือกในการยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค0าเกษตร 
 

6. นโยบายของนายกองคJการบรหิารส
วนตําบลเมืองโพธิ์   
                         นโยบายของนายกองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ นายสมบัติ  เถลิงรัมย*ได0แถลงต-อสภาองค*การ
บริหารส-วยตําบลเมืองโพธ์ิ  เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ แบ-งเปKน ๕  ด0าน  ประกอบด0วย 

             ๑.  นโยบายด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 
          ๒.  นโยบายด0านเศรษฐกิจ  
          ๓.  นโยบายด0านสังคมและคุณภาพชีวิต 
          ๔.  นโยบายด0านสิ่งแวดล0อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
          ๕.  นโยบายด0านการเมืองการบริหารท0องถ่ิน 

  นโยบายท่ี  ๑  การพัฒนาด&านโครงสร&างพ้ืนฐาน 
  ให0ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐาน ดังน้ี 

(๑)  พัฒนาและปรับปรุงซ-อมแซมถนน  สะพาน  ระบบระบายนํ้า 
                     (๒)  ขยายเขตไฟฟZาสาธารณะ  ติดตั้งไฟฟZาสาธารณะ 
                    (๓)   ส-งเสริมการพัฒนาระบบประปาหมู-บ0าน  และให0นํ้าเพ่ือการอุปโภค และบริโภค 

นโยบายท่ี  ๒  การพัฒนาด&านเศรษฐกิจ ให0ความสําคัญการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน0นเศรษฐกิจชุมชน ส-งเสริมอาชีพ 
พร0อมสนับสนุนประกอบอาชีพของราษฎร  ดังน้ี 

(๑) ส-งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  โดยให0มีตลาดกลางสินค0าชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒)  ส-งเสริมสนับสนุนกลุ-มอาชีพ โดยให0มีการพัฒนาความรู0และฝ�กทักษะการประกอบอาชีพพร0อมจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนกลุ-มอาชีพในชุมชน 
        (๓)  ส-งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให0แก-ราษฎร โดยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ*เพ่ือสนับสนุน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชน 
               (๔)  พัฒนาแหล-งนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม  และอาชีพอ่ืนๆ 
 

นโยบายท่ี  ๓  การพัฒนาด&านสังคม และคุณภาพชีวิต 



ด&านการศึกษา ศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรม    ให0ความสําคัญด0านการศึกษา ศาสนา  
ประเพณีและวัฒนธรรม  ดังน้ี 

(๑) ส-งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กก-อนเกณฑ* ประกอบด0วย 
   (๑.๑) จัดการศึกษาให0แก-เด็กเล็กก-อนเกณฑ*ให0มีคุณภาพ และให0มีการบริการพ-อแม-ผู0ปกครอง เพ่ือการ

ดูแลเด็กเล็กก-อนเกณฑ* 
           (๑.๒) ส-งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรของศูนย*พัฒนาเด็กก-อนเกณฑ*ให0มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ในการจัดการศึกษา 
                      (๑.๓) ส-งเสริมการพัฒนาด0านต-างๆ เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาของศูนย*พัฒนาเด็กเล็กก-อนเกณฑ* 
   (๒) ส-งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในเขตองค*การบริหาร       ส-วนตําบล  เมือง
โพธ์ิจัดสรรงบประมาณเปKนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ*ด0านการศึกษาให0แก-เด็กนักเรียน  นักศึกษาท่ีด0อยโอกาส ร-วมมือกับ
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในท0องถ่ิน 
         (๓) อนุรักษ*ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท0องถ่ินในรูปแบบต-างๆเช-น จัดกิจกรรมงานประเพณี
ต-างๆ  จัดให0มีวงดนตรีพ้ืนบ0าน  ส-งเสริมให0มีปราชญ*ชาวบ0าน ภูมิปbญญาท0องถ่ินร-วมมือกับวัด    ในการดําเนินกิจกรรมทาง
ศาสนาโดยให0วัดเปKนศูนย*รวมใจของประชาชนชาวตําบลเมืองโพธ์ิ 

                     ด&านสาธารณสุข  ให0ความสําคัญในด0านสาธารสุขในชุมชน  โดยดําเนินการ ดังน้ี 
     (๑) ประสานงานส-วนราชการ ท0องถ่ิน  องค*กรประชาชน    เพ่ือดําเนินกิจกรรมด0านสาธารณสุขชุมชน 
                    (๒)  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุข   
  (๓)  ส-งเสริมกิจกรรมปZองกันและระงับโรคติดต-อต-างๆ ในท0องถ่ิน 

      ด&านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะหJ  ให0ความสําคัญกับการช-วยเหลือประชาชนในด0านต-างๆอาทิ
เช-น เด็ก เยาวชน สตรี  ผู0สูงอายุ  ผู0พิการ  ผู0ปYวยเอดส*  และประชาชนผู0ด0อยโอกาสทางสังคม  ดังน้ี 
  (๑)  ส-งเสริมให0ความช-วยเหลือผู0ประสบภัยในทุกๆ ด0าน  
                    (๒)  ส-งเสริมให0ความสําคัญกับผู0สูงอายุ  ผู0ยากไร0 เด็ก เยาวชน ผู0ปYวยเอดส*  และสตรีให0ได0รับบริการและ
ความช-วยเหลือทางสังคม 
              (๓) ส-งเสริมให0มีศูนย*พัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชน  สร0างเครือข-ายอาสาสมัครบริการสังคมและ
สาธารณสุข 

(๔) ส-งเสริมการจัดสวัสดิการเพ่ือเก่ียวกับเบ้ียยังชีพผู0สูงอายุ  คนพิการ ผู0ติดเช้ือเอดส*        
ให0ท่ัวถึง                                  

ด&านกีฬาและนันทนาการ ให0ความสําคัญในสนับสนุนและส-งเสริมการพัฒนากีฬาท0องถ่ิน   
ดังน้ี 
              (๑) ส-งเสริมการกีฬาท0องถ่ินเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถด0านการกีฬาให0แก-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
  (๒) จัดให0มีลานกีฬา (ลานกีฬาต0านยาเสพติด) เพ่ือส-งเสริมสุขภาพประชาชน และนันทนาการในระดับ
ตําบล หมู-บ0าน 

ด&านการป̀องกันและแก&ไขปaญหายาเสพติด ให0ความสําคัญในการปZองกันและแก0ไขปbญหายา 
เสพติด ดังน้ี 

(๑) ส-งเสริมให0มีหน-วยงานหลักเพ่ือการดําเนินการปZองกันและแก0ไขปbญหายาเสพติดในชุมชน 
(๒) ส-งเสริมให0มีเครือข-ายผู0ประสานพลังแผ-นดิน เครือข-ายเยาวชน  ให0ความร-วมมือและ 

สนับสนุนหน-วยงานราชการท่ีเก่ียวข0องร-วมกันปZองกันและแก0ไขปbญหายาเสพติด   
 

ด&านป̀องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให0ความสําคัญกับการปZองกัน และรักษาความ 
ปลอดภัยให0แก-ประชาชน  ดังน้ี 
  (๑) ให0มีศูนย*ปZองกันและรักษาความปลอดภัยระดับตําบล เพ่ือดูแลรักษาความสงบเรียบร0อย และปลอดภัย
ประชาชน 



                (๒)  ส-งเสริมงานอาสาสมัครปZองกันภัยฝYายพลเรือน (อปพร.) และพนักงานเจ0าหน0าท่ี อบต. เพ่ือดูแล จุด
เสี่ยงต-อการเกิดอุบัติภัย อาทิเช-น บริเวณหน0าโรงเรียนช-วงเทศกาล การจัดงานต-าง ๆ  ในชุมชน 
                 (๓) ส-งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของฝYายปกครอง ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร0อยภายในตําบล 
  (๔) จัดให0มีหน-วยบริการการแพทย*ฉุกเฉิน (หน-วยกู0ชีพกู0ภัย๑๖๖๙) เพ่ือบริการประชาชน เพ่ือดูแล     
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สินของประชาชน 

นโยบายท่ี  ๔  การอนุรักษJสิ่งแวดล&อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให0ความสําคัญกับการสิ่งแวดล0อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๑) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน*ภายในตําบล และหมู-บ0าน  
  (๒) ให0มีอาสาสมัครพิทักษ*สิ่งแวดล0อม  จัดกิจกรรมพัฒนาหมู-บ0าน พร0อมร-วมมือกับภาครัฐ เอกชนและภาค
ประชาชนให0มีส-วนร-วมในการอนุรักษ*สิ่งแวดล0อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

นโยบายท่ี  ๕  การพัฒนาด&านการเมือง และการบริหารงานท&องถิ่น ให0ความสําคัญในการพัฒนาการเมืองและการ
บริหารงานท0องถ่ินโดยดําเนินการ ดังน้ี 
  (๑) ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชน โดยให0ประชาชนได0เสนอปbญหาความต0องการแสดงความคิดเห็น 
ข0อเสนอแนะ ทักท0วง ติติงการทํางานของผู0บริหารได0ตลอดเวลา 
           (๒) ส-งเสริมให0มีเวทีประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน 
             (๓) ส-งเสริมให0มีกิจกรรมสัญจรพบปะประชาชนในพ้ืนท่ี 
            (๔)  ส-งเสริมให0มีการประชาสัมพันธ*การดําเนินโครงการและกิจกรรมขององค*การบริหารส-วนตําบลเมือง
โพธ์ิ 
  (๕) ส-งเสริมการพัฒนาการปรับปรุง อบต. เพ่ือให0พร0อมต-อการให0บริการประชาชน 
            (๖) ส-งเสริมการพัฒนาบุคลากร อบต. ให0มีความรู0 ความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเน0น           การ
บริหารงานยึดหลักคุณธรรม 
            (๗)  ส-งเสริมพัฒนาระบบการคลังท0องถ่ิน เพ่ือสร0างความเข0มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการ
คลังท0องถ่ินมีความโปร-งใสสามารถตรวจสอบได0  
            (๘)  การบริหารราชการขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ  โดยปฏิบัติหน0าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการ
มอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให0คามความจําเปKนและสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส
วนท่ี  3 
การติดตามและประเมนิผล 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ได0กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ*  สิ่งท่ีใช0
เปKนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช0ในการรวบรวมข0อมูลแผนพัฒนาท่ีได0กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต-อ
การพัฒนาท0องถ่ิน  ข0อมูลดังกล-าวเปKนได0ท้ังข0อมูลเชิงปริมาณ  และข0อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปKนและ
สําคัญในการนํามาหาค-าและผลของประโยชน*ท่ีได0รับจากแผนพัฒนา  เปKนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล0องของยุทธศาสตร*และโครงการ  แบบ
ตัวบ-งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข0อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห*ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต-างๆ ท่ีสอดคล0องกับบริบทของท0องถ่ิน  โดยเครื่องมือท่ีใช0ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช&แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : 
ตามคู
มือกรมการปกครองส
วนท&องถ่ิน)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียด
ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู!มือกรมการปกครองส!วนท%องถิ่น) 



แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรJขององคJกรปกครองส
วนท&องถิ่น 
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เปKนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร*ขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินได0ประกาศใช0แผนยุทธศาสตร*แล0ว 
 
ชื่อองคJกรปกครองส
วนท&องถิ่น องค*การบริหารส-วนตาํบลเมืองโพธ์ิ 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม
มี 

การดําเนินงาน 

ส
วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท&องถ่ิน   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน �  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน �  

3. มีการจัดประชุมอย-างต-อเน่ืองสม่ําเสมอ �  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน �  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน �  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ินและประชาคมท0องถ่ินพิจารณาร-างแผน 
    ยุทธศาสตร*การพัฒนา 

�  

ส
วนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท&องถ่ิน   

1. มีการรวบรวมข0อมลูและปbญหาสําคัญของท0องถ่ินมาจัดทําฐานข0อมูล �  

2. มีการเปpดโอกาสให0ประชาชนเข0ามามีส-วนร-วมในการจัดทําแผน �  

3. มีการวิเคราะห*ศักยภาพของท0องถ่ิน(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท0องถ่ิน 

�  

4. มีการกําหนดวิสยัทัศน*และภารกิจหลักการพัฒนาท0องถ่ินท่ีสอดคล0อง 
    กับศักยภาพของท0องถ่ิน 

�  

5. มีการกําหนดวิสยัทัศน*และภารกิจหลักการพัฒนาท0องถ่ินท่ีสอดคล0อง 
    กับยุทธศาสตร*จังหวัด 

�  

6. มีการกําหนดจุดมุ-งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  

7. มีการกําหนดเปZาหมายการพัฒนาท0องถ่ิน �  

8. มีการกําหนดยุทธศาสตร*การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  

9. มีการกําหนดยุทธศาสตร*ท่ีสอดคล0องกับยุทธศาสตร*ของจังหวัด �  

10. มีการอนุมตัิและประกาศใช0แผนยุทธศาสตร*การพัฒนา �  

11. มีการจัดทําบัญชีกลุ-มโครงการในแผนยุทธศาสตร* �  

12. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร* �  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคJกรปกครองส
วนท&องถิ่นตามยุทธศาสตรJการพัฒนา  
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค*เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร*ขององค*กร
ปกครองส-วนท0องถ่ินภายใต0แผนพัฒนา  3   (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต-สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – 
กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส
วนท่ี  ๑    ข&อมลูท่ัวไป 

๑.๑  ช่ือองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  องค*การบริหารส-วนตําบลเมอืงโพธ์ิ 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนเมษายน 2560 – กันยายน ๒๕๖๐) 

 1.3  รายงานผลการดําเนินงาน  เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐  
ส
วนท่ี  2   ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรJการพัฒนา   
           ๒.๑  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป�ท่ีได0บรรจุไว0ในงบประมาณรายจ-ายประจําป� 
           ๒.2  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป�ท่ีได0ดําเนินการในงบประมาณรายจ-าย (เดือนเมษายน 2560 – กันยายน 
๒๕๖๐) 
 ๒.3  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป�ท่ีได0ดําเนินการในงบประมาณรายจ-ายประจําป� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธิ์  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรJการพัฒนา  
แผนยุทธศาสตรJการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   

๒.๑  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปVที่ได0บรรจุไว0ในงบประมาณรายจ-ายประจําป� 
 

ยุทธศาสตรJการพัฒนา ปV ๒๕๕8 ปV ๒๕๕9 ปV ๒๕60 ปV ๒๕61 ปV ๒๕62 

 
โครงการ 

ตามแผนพัฒนา 
สามปV 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ
าย 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามปV 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ
าย 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามปV 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ
าย 

ยังไม
มีการ
ดําเนินการ 

ยังไม
มีการ
ดําเนินการ 

๑. ยุทธศาสตรJการพัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน 38 31 77 38 95 53   

๒. ยุทธศาสตรJการพัฒนาด&านเศรษฐกิจ 26 3 16 3 17 6   

๓. ยุทธศาสตรJการพัฒนาคุณภาพชีวิต 65 35 61 33 82 40   

๔. ยุทธศาสตรJการพัฒนาด&านสิ่งแวดล&อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

12 3 8 4 11 4   

๕. ยุทธศาสตรJการพัฒนาด&านบริหารจัดการ
บ&านเมืองที่ดี 

32 10 38 27 35 20   

รวมทั้งสิ้น 173 82 200 105 240 123   

คิดเปYนร&อยละของยุทธศาสตรJการพัฒนา 100 47.39 100 52.5 100 51.25   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธิ์  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรJการพัฒนา  
แผนยุทธศาสตรJการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   

๒.2  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปVที่ได&ดําเนินการในงบประมาณรายจ
าย 
(ระหว
างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๐) 

 

ยุทธศาสตรJการพัฒนา ปV ๒๕๕8 ปV ๒๕๕9 ปV ๒๕60 ปV ๒๕61 ปV ๒๕62 

 

โครงการ 
ตามแผนพัฒนา
สามปVที่ได&บรรจุ

ใน 
งปม.รายจ
าย 

โครงการ 
ในงบประมาณ
รายจ
ายที่ได&
ดําเนินการ 

 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามปVที่ได&
บรรจุใน 

งปม.รายจ
าย 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ
ายที่ได&
ดําเนินการ 

 

โครงการ 
ตามแผนพัฒนา
สามปVที่ได&บรรจุ

ใน 
งปม.รายจ
าย 

โครงการ 
ใน งปม.ที่ได&
ดําเนินการ 
(รอบเดือน 
เม.ย.-ก.ย.
2560) 

ยังไม
มีการ
ดําเนินการ 

ยังไม
มีการ
ดําเนินการ 

๑. ยุทธศาสตรJการพัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน 38 18 38 13 53 17   

๒. ยุทธศาสตรJการพัฒนาด&านเศรษฐกิจ 26 0 3 0 6 1   

๓. ยุทธศาสตรJการพัฒนาคุณภาพชีวิต 65 24 33 17 40 13   

๔. ยุทธศาสตรJการพัฒนาด&านสิ่งแวดล&อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

12 1 4 0 4 2   

๕. ยุทธศาสตรJการพัฒนาด&านบริหารจัดการบ&านเมือง
ที่ดี 

32 4 27 9 20 5   

รวมทั้งสิ้น 173 46 105 39 123 38   

คิดเปYนร&อยละของยุทธศาสตรJการพัฒนา 100 26.59 100 37.14 100 30.89   

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธิ์  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรJการพัฒนา  
แผนยุทธศาสตรJการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   

๒.3  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปVที่ได&ดําเนินการในงบประมาณรายจ
าย 
(ระหว
างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

 

ยุทธศาสตรJการพัฒนา ปV ๒๕๕8 ปV ๒๕๕9 ปV ๒๕60 ปV ๒๕61 ปV ๒๕62 

 

โครงการ 
ตามแผนพัฒนา
สามปVที่ได&บรรจุ

ใน 
งปม.รายจ
าย 

โครงการ 
ในงบประมาณ
รายจ
ายที่ได&
ดําเนินการ 

 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามปVที่ได&
บรรจุใน 

งปม.รายจ
าย 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ
ายที่ได&
ดําเนินการ 

 

โครงการ 
ตามแผนพัฒนา
สามปVที่ได&บรรจุ

ใน 
งปม.รายจ
าย 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ
ายที่ได&
ดําเนินการ 

 

ยังไม
มีการ
ดําเนินการ 

ยังไม
มีการ
ดําเนินการ 

๑. ยุทธศาสตรJการพัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน 38 18 38 13 53 20   

๒. ยุทธศาสตรJการพัฒนาด&านเศรษฐกิจ 26 0 3 0 6 1   

๓. ยุทธศาสตรJการพัฒนาคุณภาพชีวิต 65 24 33 17 40 25   

๔. ยุทธศาสตรJการพัฒนาด&านสิ่งแวดล&อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

12 1 4 0 4 2   

๕. ยุทธศาสตรJการพัฒนาด&านบริหารจัดการบ&านเมือง
ที่ดี 

32 4 27 9 20 10   

รวมทั้งสิ้น 173 46 105 39 123 58   

คิดเปYนร&อยละของยุทธศาสตรJการพัฒนา 100 26.59 100 37.14 100 47.15   

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธิ์  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

สรุป 
โครงการที่ได0ดําเนินการ                                               58         โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนาและได0บรรจุในงบประมาณรายจ-าย  ป� 2560          123         โครงการ 
คิดเปKนร0อยละ     58  x  100 =      47.15 % 
       123 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธ์ิ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

   

ส
วนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได&รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
โครงการท่ีได&รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปVงบประมาณ  2560  
 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแล&ว 

อยู
ในระหว
าง
ดําเนินการ 

ยังไม
ได& 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได&รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ
ายไป 

1. โครงการก-อสร0างประปาหมู-บ0าน หมู-ท่ี 4  
ต.เมืองโพธ์ิ อ.ห0วยราช จ.บุรีรัมย* 

� - - 2,040,000 2,040,000 

2. โครงการก-อสร0างประปาหมู-บ0าน หมู-ท่ี 2  
ต.เมืองโพธ์ิ อ.ห0วยราช จ.บุรีรัมย* 

� - - 1,740,000 1,740,000 

รวม 3,780,000 3,780,000 
 
ส
วนท่ี  4  ปaญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณไม-เพียงพอในการดําเนินงานด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน เน่ืองจากบางโครงการต0องใช0เงินงบประมาณ
จํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2. ปbญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม-สามารถควบคุมได0 ทําให0การดาํเนินการบางโครงการเปKนไปด0วยความล-าช0า 
 3. ได0รับงบประมาณล-าช0า 
 4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท0องถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไม-สามารถดําเนินการได0ทุกโครงการ 
 ข&อเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค*การบริหารส-วนตําบลไปประสานกับหน-วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0องเพ่ือขอกรับการ
สนับสนุนงบประมาณต-อไป 
 2. ควรดาํเนินการซักซ0อมและทําความเข0าใจถึงปbญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไม-สามารถควบคุมได0 
 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปbญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปKน 
 4. ควรมีการสรุปตดิตามแผนเปKนรายไตรมาส เพ่ือตดิตามความก0าวหน0าของการดําเนินงาน 
 5. ควรทําการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยู-แล0ว 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธ์ิ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

   

โครงการท่ีเบิกจ
ายจากเงินสะสม  และงบประมาณรายจ
ายประจาํปVงบประมาณ 2560  
ยุทธศาสตรJท่ี 1 การพัฒนาด&านโครงสร&างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว& เบิกจ
าย ท่ีมา 

1 โครงการก-อสร0างถนน คสล. บ0านเมืองเหนือหมู-ท่ี 5 
จากบ0านนายวิเชียร กันรัมย* ถึงสามแยก(ยกระดับ) 

195,000 187,500 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนินการ
การแล0ว 

2 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ0านประดู- 
หมู-ท่ี 4 ไปบ0านนํ้าอ0อม 

170,000 168,500 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนินการ
การแล0ว 

3 โครงการปรับปรุงซ-อมแซมถนนภายในตําบลเมือง
โพธ์ิ 

533,000 402,500 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนินการ
การแล0ว 

4 โครงการก-อสร0างถนน คสล.หมู- 1 บ0านเมืองโพธ์ิ
(เส0นหน0า อบต.เมืองโพธ์ิ) 

497,000 496,500 จ-ายเงินสะสม ดําเนินการ
การแล0ว 

5 โครงการก-อสร0างถนน คสล.หมู- 1 บ0านเมืองโพธ์ิ
(สายหมู-ท่ี 1 ไปตาเสา 

338,000 337,500 จ-ายเงินสะสม ดําเนินการ
การแล0ว 

6 โครงการก-อสร0างถนน คสล.เส0นทิศใต0หมู- 1 และหมู-
ท่ี 5 (ทับ คสล.เก-าเน่ืองจากชํารุด) 

479,000 478,500 
จ-ายเงินสะสม ดําเนินการ

การแล0ว 
7 โครงการก-อสร0างถนน คสล.หมู- 3 บ0านพูนสุข(ถนน

สายข0างวัดเมืองโพธ์ิ) 
499,000 498,000 

จ-ายเงินสะสม ดําเนินการ
การแล0ว 

8 โครงการก-อสร0างถนน คสล.หมู- 4 บ0านประดู-(ถนน
สายกลางหมู-บ0านไปตาเปZา) 

499,000 498,000 จ-ายเงินสะสม ดําเนินการ
การแล0ว 

9 โครงการก-อสร0างถนน คสล.หมู- 6 บ0านเมืองโพธ์ิ
(สายข0างโรงเรียน) 

499,000 498,000 
จ-ายเงินสะสม ดําเนินการ

การแล0ว 
10 โครงการก-อสร0างถนน คสล.หมู- 7 บ0านศรีเจรญิ

(ซอยข0างสระนํ้าสาธารณะทางไปโรงเห็ด 
243,000 242,000 

จ-ายเงินสะสม ดําเนินการ
การแล0ว 

11 โครงการก-อสร0างถนน คสล.หมู- 9 บ0านจาน(สระ
หนองตาดไปทางบ0านนายอดิศักดิ์) 

105,000 80,500 
ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนินการ

การแล0ว 
12 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกสระประปา 

หมู-ท่ี 1 
51,000 50,500 

ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนินการ
การแล0ว 

13 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ0านปะคํา  
หมู-ท่ี 2 (ทิศตะวันตกทางข0างท-าข0างเมืองโพธ์ิ เช่ือม
เทศบาลโคกเหล็ก) 

85,000 84,000 
ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนินการ

การแล0ว 

14 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ0านเมือง
เหนือ หมู-ท่ี 5(หนองระหาร-คลองไผ-น0อย) 

191,000 190,000 
ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนินการ

การแล0ว 
15 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ0านไผ-น0อย 

หมู-ท่ี8(ซอยบ0านนายสมาน อุทิศรมัย*) 
5,000 4,700 

ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนินการ
การแล0ว 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธ์ิ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

   

ยุทธศาสตรJท่ี 1 การพัฒนาด&านโครงสร&างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ต้ังไว& เบิกจ
าย ท่ีมา 

16 โครงการวางท-อระบายนํ้าข0ามถนน หมู-ท่ี 3 (นานาย
สนองชัย-นานางอ-าง) 

13,000 12,600 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนินการ
การแล0ว 

17 โครงการติดตั้งรางรองรับนํ้า 39,000 23,700 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนินการ
การแล0ว 

18 โครงการก-อสร0างถนน คสล. หมู-ท่ี 9  
บ0านจาน(ข0างลานกีฬาอเนกประสงค*) 

243,000 242,500 จ-ายเงินสะสม ดําเนินการ
การแล0ว 

รวม 4,684,000 4,495,500   

 
ยุทธศาสตรJท่ี 2 การพัฒนาด&านเศรษฐกิจ 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว& เบิกจ
าย ท่ีมา 

1 โครงการฝ�กอบรมอาชีพเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพให0แก-ประชาชน 

40,000 30,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนินการ 
แล0ว 

รวม 40,000 30,000   

 
ยุทธศาสตรJท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว& เบิกจ
าย ท่ีมา 

1 โครงการส-งเสริมอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็ก
ก-อนเกณฑ* 

188,000 155,767.36 
ตาม

ข0อบัญญัต ิ
ดําเนิน 
การแล0ว 

2 โครงการสนับสนุนการจัดอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เล็กฯ 

481,000 480,200.00 ตาม
ข0อบัญญัต ิ

ดําเนิน 
การแล0ว 

3 ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนท่ี 10,000 10,000 ตาม
ข0อบัญญัต ิ

ดําเนิน 
การแล0ว 

4 โครงการอาหารเสรมิ(นม) สําหรับเด็กนักเรยีนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

813,000 771,826.64 ตาม
ข0อบัญญัต ิ

ดําเนิน 
การแล0ว 

5 โครงการสนับสนุนการจัดอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนของโรงเรียน(สพฐ.) 

1,752,000 1,300,000 ตาม
ข0อบัญญัต ิ

ดําเนิน 
การแล0ว 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธ์ิ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

   

ยุทธศาสตรJท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ต้ังไว& เบิกจ
าย ท่ีมา 

6 โครงการจัดงานวันเด็กแห-งชาติประจําป� 100,000 65,643 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

7 โครงการส-งเสริมประเพณีมหกรรมว-าวอีสานจ.บุรีรัมย* 
ครั้งท่ี 30 ประจําป� 2559 

25,000 25,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

8 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู0สูงอายุ 3,955,200 3,771,600 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

9 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ 1,766,400 1,535,200 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

10 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู0ปYวยเอดส* 60,000 59,500 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

11 โครงการจัดหารายได0เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและ
ให0ความช-วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล-ากาชาด 
จ.บุรีรมัย*ประจําป�งบประมาณ 2560 

10,000 10,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

12 โครงการจัดการแข-งขันกีฬาประจําตําบลประจําป� 200,000 160,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

13 โครงการจัดกิจกรรมวันแม-แห-งชาติของศูนย*พัฒนาเด็ก
เล็กบ0านศรีเจริญ 

20,000 2,308 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

14 เครื่องคอมพิวเตอร*สําหรับงานสํานักงาน 16,000 15,990 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

15 โทรทัศน* 26,000 26,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

16 พัดลมตดิฝาผนัง 9,600 9,200 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

17 โต�ะอเนกประสงค*สําหรับศูนย*พัฒนาเด็กเล็กบ0านศรี
เจริญ 

75,000 74,250 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

18 เครื่องพิมพ* 15,800 7,890 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

19 ตู0เย็น 15,000 15,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

20 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ0ง 10,000 10,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 
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ยุทธศาสตรJท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว& เบิกจ
าย ท่ีมา 

21 โครงการจัดงานวันกตัญ�ูวันผู0สูงอายุประจําป� 50,000 22,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

22 โครงการจัดงานประเพณีแห-เทียนเข0าพรรษา
ประจําป� 

60,000 30,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

23 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท0องถ่ิน 

70,000 70,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

24 โครงการส-งเสริมศักยภาพกลุ-มสตรี 27,000 3,600 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

25 โครงการจัดตั้งจุดตรวจให0บริการประชาชนในช-วง
เทศกาลและงานอ่ืนๆ 

20,000 15,740 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

รวม 9,77,500 8,646,715   

 
ยุทธศาสตรJท่ี 4 ส
งเสริมการอนุรกัษJทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว& เบิกจ
าย ท่ีมา 

1 โครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดท-อและราง
ระบายนํ้าภายในตําบลเมืองโพธ์ิ 

45,000 43,500 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน*บริเวณท่ีทําการ อบต.
เมืองโพธ์ิ 

30,000 29,500 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

รวม 75,000 73,000   

 
ยุทธศาสตรJท่ี 5  ส
งเสริมการบรหิารกิจการบ&านเมืองท่ีดี 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ต้ังไว& เบิกจ
าย ท่ีมา 

1 โครงการปรับปรุงรักษาและจัดหาวัสดุครภุัณฑ*
สําหรับอํานวยของสถานท่ีกลางสําหรับศูนย*รวม
ข-าวสารการจัดซ้ือจัดจ0างของ อปท. 

25,000 25,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

2 โทรทัศน* 26,000 26,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 
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ยุทธศาสตรJท่ี 5  ส
งเสริมการบรหิารกิจการบ&านเมืองท่ีดี 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว& เบิกจ
าย ท่ีมา 

3 ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนท่ี 10,000 10,000 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

4 เครื่องปรับอากาศ 
120,000 118,900 

ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

5 โต�ะทํางานผู0บริหาร 
10,000 10,000 

ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

6 โครงการจัดเวทีประชาคมจัดทํา ทบทวน และ
ปรับปรุงแผนชุมชนตําบลเมืองโพธ* 

15,000 675 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

7 เครื่องสูบนํ้าระบบประปา 22,000 19,640 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

8 เครื่องพิมพ* 7,900 7,890 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

9 เครื่องคอมพิวเตอร*สํานักงาน 16,000 15,990 ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 
การแล0ว 

10 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยใน
หลวงรัชกาลท่ี9 

170,000 162,075 
ตามข0อบัญญัต ิ ดําเนิน 

การแล0ว 
รวม 421,900 371,170   
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคJกรปกครองส
วนท&องถิ่นตามยุทธศาสตรJ 
               การพัฒนา 
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค*เพ่ือใช0ประเมินผลการดําเนินงานขององค*กรปกครองส-วน
ท0องถ่ินตามยุทธศาสตร*ท่ีกําหนดไว0ภายใต0แผนยุทธศาสตร* ๕  ป� (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต-สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  
๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส
วนท่ี  ๑    ข&อมลูท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองคJกรปกครองส
วนท&องถิ่น  องคJการบริหารส
วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนเมษายน  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖๐) 

 
ส
วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรJการพัฒนาและโครงการในปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
     

ยุทธศาสตรJและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู
ในแผนและจํานวนโครงการท่ีบรรจุในข&อบัญญัติ 

ยุทธศาสตรJการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยู
ใน

แผนพัฒนาสาม
ปV 

บรรจุใน
ข&อบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปYนร&อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร*การพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐาน 
 

95 
 

53 
 

22.08 

๒. ยุทธศาสตร*การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ 
 

17 
 

6 
 

2.50 

๓.  ยุทธศาสตร*การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

82 
 

40 
 

16.67 

๔.  ยุทธศาสตร*การพัฒนาด0านสิ่งแวดล0อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
11 

 
4 

 
1.67 

๕.  ยุทธศาสตร*การพัฒนาด0านบรหิารจัดการบ0านเมืองท่ีดี 
 

 
35 

 
20 

 
8.33 

รวม 
 

240 
 

123 
 

51.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
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รายงานด&านงบประมาณรายรับ – รายจ
าย ประจําปVงบประมาณ 2560 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  2560) 

 
รายรับท้ังสิ้น  จํานวนเงิน  14,691,990.54  บาท แยกเปKน 

 -รายได0จดัเก็บเอง 
-หมวดภาษีอากร     53,463.00 บาท 
-หมวดค-าธรรมเนียม ค-าปรับและใบอนุญาต         109,326.40 บาท 
-หมวดรายได0จากทรัพย*สิน          131,704.32 บาท 
-หมวดรายได0จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย*   355,580.00 บาท 
-หมวดรายได0เบ็ดเตลด็    34,200.00 บาท 
-หมวดรายได0จากทุน         -  บาท 

  -รายได0ท่ีรัฐบาลเก็บแล0วจัดสรรให0องค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน 
   -หมวดภาษีจดัสรร        14,272,047.17 บาท 

  -รายได0ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให0องค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน 
   -หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป        12,522,719.00 บาท 
 
 รายจ-ายท้ังสิ้น  จํานวนเงิน  10,592,383.85  บาท แยกเปKน 
  -งบกลาง     6,073,763.00 บาท 
  -เงินเดือน(ฝYายการเมือง)    2,360,480.00 บาท 
  -เงินเดือน(ฝYายประจํา)    6,032,237.00 บาท 
  -ค-าตอบแทน        303,242.00 บาท 
  -ค-าใช0สอย     3,341,488.50 บาท 
  -ค-าวัสด ุ        1,911,839.36 บาท 
  -ค-าสาธารณูปโภค       461,674.94 บาท 
  -ค-าครุภณัฑ*        482,540.00 บาท 
  -ค-าท่ีดินและสิ่งก-อสร0าง              8,380,055.90 บาท 
  -รายจ-ายอ่ืนๆ                   -  บาท 
  -เงินอุดหนุน      1,797,000.00 บาท 
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แนวทางและหลักเกณฑ*การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป�ขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน ได0กําหนดให0องค*กร

ปกครองส-วนท0องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน  จะต0องดําเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ท0องถ่ิน และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป� เพ่ือความสอดคล0องของยุทธศาสตร*และโครงการ    
 

ดังน้ัน  เพ่ือให0การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ  เปKนไปด0วยความถูกต0อง
และมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค*การบริหารส-วนตําบล
เมืองโพธ์ิ  จึงได0ดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร* และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล0องของยุทธศาสตร*และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   
๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตรJการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได& 
๑.  ข0อมูลสภาพท่ัวไปขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน ๑๐ ๑๐ 

๒.  การวิเคราะห*สภาวการณ*และศักยภาพ ๒๕ 21 

๓.  ยุทธศาสตร* ประกอบด0วย ๖๕ 52 

๓.๑  วิสยัทัศน* (๕) (4) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (4) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร* (๑๐) (8) 
๓.๔  เปZาประสงค*ของแต-ละยุทธศาสตร* (๕) (4) 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค-าเปZาหมายของแต-ละประเด็นยุทธศาสตร* (๑๕) (๑1) 
๓.๖  กลยุทธ*ของแต-ละประเด็นยทุธศาสตร* (๑๐) (8) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต-ละประเด็นยุทธศาสตร* (๑๕) (๑3) 

รวม ๑๐๐ 83 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปV (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล&องของ
ยุทธศาสตรJและโครงการ    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ  ได0ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล0องของยุทธศาสตร*และโครงการ    โดย
ได0ดําเนินการติดตามและประเมินผล ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป�เพ่ือ
ความสอดคล0องของยุทธศาสตร*และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังน้ี 

 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปV  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ือสอดคล&องของยุทธศาสตรJและโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได& 
๑. การสรุปสถานการณJการพัฒนา   ๑๐ 9 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปVไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 9 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปVไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 9 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรJการพัฒนา  ๑๐ 9.5 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด&วย  ๖๐ 55.29 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 4.5 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท&องถิ่น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธ์ิ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค*สอดคล0องกับโครงการ  ๕ 4.38 

   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค*มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 3 

   ๕.๔ เปZาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู-การตั้งงบประมาณได0ถูกต0อง  ๕ 4.63 

   ๕.๕ เปZาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล0อง ต-อเน่ืองกับระยะเวลาป� (๓ ป�)  ๓ 2.88 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล0องกับเปZาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 3.75 

   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต0องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4.5 

   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ-านมา ๓ ป�ย0อนหลัง ตามความเปKนจริง  ๓ 2.63 

   ๕.๘ โครงการแต-ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป� ทุกโครงการ  ๕ 4.63 

   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล0องกับวัตถุประสงค*และผลท่ีคาดว-าจะได0รับ  ๕ 4.63 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได0ถูกต0องตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ 3.88 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว-าจะได0รับ สอดคล0องกับโครงการ  ๕ 4.5 

   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว-าจะได0รับ สอดคล0องกับวัตถุประสงค*   ๕ 4.63 

   ๕.๑๔ หน-วยงานรับผิดชอบหลกัสอดคล0องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 2.75 
รวม ๑๐๐ 91.79 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธ์ิ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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ส
วนท่ี 4 (แบบท่ี 3/2) 
การประเมินความพึงพอใจต
อผลการดําเนินงาน 

ขององคJกรปกครองส
วนท&องถ่ิน  
   สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต-อผลการดําเนินงานขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินในภาพรวม 
      โดยการสุ-มตัวอย-าง แจกแบบประเมิน จํานวน  100  ชุด   
 

เพศ - ชาย  จํานวน     43    ราย 
- หญิง  จํานวน     57    ราย 

 
 อายุ - ตํ่ากว-า   20   ป�  จํานวน   5  ราย     - 20 – 30 ป�        จํานวน   10  ราย      

- 31 – 40  ป�   จํานวน   15  ราย  -  41 – 50 ป�       จํานวน  13 ราย  
- 51 – 60  ป�      จํานวน   15  ราย       - มากกว-า  60  ป�   จํานวน  42 ราย 

 
 การศึกษา  -  ประถมศึกษา  จํานวน   62    ราย  - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท-า จํานวน 24 ราย 

- อนุปริญญา หรือเทียบเท-า จํานวน   1  ราย  - ปริญญาตรี    จํานวน    11   ราย 
 - สูงกว-าปริญญาตรี         จาํนวน    2  ราย   - อ่ืน ๆ          จํานวน     -    ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ    จํานวน      5  ราย      - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน  12   ราย 
   - ค0าขาย ธุรกิจส-วนตัว   จํานวน    8  ราย  - รับจ0าง               จํานวน   16  ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จํานวน     3 ราย   - เกษตรกร           จํานวน   46  ราย     

- อ่ืน ๆ จํานวน 10  ราย 
ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(ราย) 
พอใจ 
(ราย) 

ไม
พอใจ 
(ราย) 

1)  การเปpดโอกาสให0ประชาชนมีส-วนร-วมในโครงการ/กิจกรรม 29 71 0 
2)  การประชาสัมพันธ*ให0ประชาชนรับรู0ข0อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

21 75 4 

3)  การเปpดโอกาสให0ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

23 72 5 

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต-อ
สาธารณะ 

26 61 13 

5)  ความโปร-งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 22 68 10 
6)  การดําเนินงานเปKนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 17 70 13 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู-การแก0ไขปbญหา 19 73 8 
8)  การแก0ไขปbญหาและการตอบสนองความต0องการของ
ประชาชน 

15 73 12 

9)  ประโยชน*ท่ีประชาชนได0รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

16 73 11 

ภาพรวม 25 67 8 
คิดเปYนร&อยละ 21.30 70.30 8.40 
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หมายเหตุ   จํานวนผู&ตอบแบบประเมิน  จํานวน   100    ราย    
  ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ใน
ภาพรวมและหัวข&อประเด็น ท้ัง 9  ข&อ นั้น ปรากฏว-า ในจํานวน 
เฉล่ียความพอใจมากอยู
ท่ีร&อยละ  21.30  พอใจ อยู
ท่ีร&อยละ 70.30 และไม
พอใจอยู
ท่ีร&อยละ  8.40     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธ์ิ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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สรุป 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบที่ 3/3                  
 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต
อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององคJการบริหารส
วนตําบลเมืองโพธิ์ ในการพัฒนาและส
งเสริมการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี 

ในภาพรวมตามยุทธศาสตรJและประเด็นการพัฒนา  ปVงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

   สรุปผล   โดยการสุ-มตัวอย-าง แจกแบบประเมิน จํานวน  54  ชุด   
เพศ - ชาย  จํานวน     30    ราย 

- หญิง  จํานวน     24    ราย 
 

 อายุ - ตํ่ากว-า   25   ป�  จํานวน   6  ราย     - 25 – 40 ป�        จํานวน   15  ราย      
-  41 – 60 ป�        จํานวน  22 ราย  - มากกว-า  60  ป�   จํานวน  11 ราย 

 
 การศึกษา  -  ตํ่ากว-าประถมศึกษา/ประถมศึกษา   จํานวน   25    ราย   

- มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. หรอืเทียบเท-า  จํานวน   24    ราย 
- ปริญญาตรี        จํานวน   11    ราย 
 - สูงกว-าปริญญาตรี           จํานวน    -      ราย    
 

 อาชีพ  - รับราชการ       จํานวน    1  ราย       
- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค0าขาย  จํานวน    6   ราย 

   - รับจ0าง/เกษตรกร                จํานวน   37  ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา                  จํานวน     5  ราย    

- อ่ืน ๆ ...........   จํานวน     5  ราย 

 

คําอธิบาย  :  1.  มีท้ังหมด  5  ยุทธศาสตร*  ในแต-ละยุทธศาสตร*มี  9  ข0อ (ประเด็นการพัฒนา) 
         2.  แต-ละข0อมี  10  คะแนน          
           3.  ให0ผู0ท่ีทําแบบประเมินใส-คะแนนในแต-ละข0อได0ตั้งแต-  0 – 10  คะแนน 
  4.  แต-ละยุทธศาสตร*  คะแนนเต็ม  90  คะแนน 
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ยุทธศาสตรJ คะแนนเต็ม 
 

 
คะแนนท่ีได& 

 

คิดเปYนร&อย
ละ 

ยุทธศาสตรJท่ี  1  การพัฒนาด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน   
 

90 73.76 81.96 

ยุทธศาสตรJท่ี  2  การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ 
 

90 72.39 80.43 

ยุทธศาสตรJท่ี  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

90 73.52 81.69 

ยุทธศาสตรJท่ี  4  ส-งเสริมการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล0อม 
 

90 70.91 78.79 

ยุทธศาสตรJท่ี  5  ยุทธศาสตร*การพัฒนาด0านบ0านเมืองน-าอยู- 
 

90 73.93 82.14 

รวม 450 364.51 81 
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ส
วนท่ี  5 
ผลการติดตามและประเมินผลด&วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน     พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 
๖  ข0อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข0อ ๑๓  และข0อ ๑๔  ประกอบกรมส-งเสริมการปกครองท0องถ่ินในฐานะหน-วยงานท่ีมีอํานาจหน0าท่ีส-งเสริมองค*กร
ปกครองส-วนท0องถ่ินให0มีการบริหารกิจการบ0านเมืองท่ีดี  
ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานให0มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต0องการประชาชน  เพ่ือให0การ
ดําเนินงานมุ-งสู-เปZาหมายดังกล-าว กรมส-งเสริมการปกครองท0องถ่ินได0ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช0จ-ายงบประมาณขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน (e-Plan) ซ่ึงเปKนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร*
ภายใต0แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต*ใช0อย-างเหมาะสม  ให0องค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินใช0เปKนข0อมูลในการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังน้ี ได0มีการดําเนินงานมาอย-างต-อเน่ืองถึงปbจจุบัน 

 
 เพ่ือให0ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เปKนไปด0วยความถูกต0องและบรรลุเปZาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข0อสั่ง
การของกรมส-งเสริมการปกครองท0องถ่ินดังกล-าว  องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธ์ิ  จึงได0ดําเนินการนําเข0าข0อมูลแผนพัฒนา
สามป� (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ e-plan  และได0นําข0อมูลในระบบ 
อีแพลนดังกล-าวมาใช0ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งน้ี  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     เอกสารประกาศ อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปVงบประมาณ พ.ศ.2560 แนบท&ายรายงาน

น้ี 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธ์ิ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

   

ส
วนท่ี  6 
 

 
  

กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะต0องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข0องกับยุทธศาสตร*  ซ่ึงเปKนการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานต-างๆ  ไม-ว-าจะเปKนทรัพย*สินขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  ท่ีเก่ียวข0องกับการพัฒนา
ท0องถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบทรัพย*สินต-างๆ มีอยู-จริงหรือไม- สภาพของทรัพย*สินนั้นเปKนเช-นไร รวมท้ัง  ถนน
รางระบายน้ํา  หนอง  คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เปKนต0น  วิธีการติดตามและประเมินผลเช-นนี้ต0องมีการเก็บ  
วิเคราะห*ข0อมูล (data analysis)  ท้ังนี้  เทศบาลตําบลบ0านเหลื่อมได0มีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ทรัพย*สินขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ดังนี้ 
 
๑. ท่ีดินและส่ิงก
อสร&าง   
   ส่ิงก
อสร&าง  มีจํานวน  ๑1  รายการ  ดังนี้ 
  (๑)  อาคารสํานักงาน อบต. เมืองโพธิ์ 

(๒)  อาคารหอประชุม อบต. เมืองโพธิ์ 
(๓)  โรงจอดรถศูนย* อพปร. 
(๔)  อาคารเรียนศูนย*พัฒนาเด็กเล็กบ0านศรีเจริญ 

  (๕)  ระบบประปาผิวดินขนาดกลางหมู- 1 บ0านเมืองโพธิ์ 
  (๖)  ระบบประปาผิวดินขนาดกลางหมู- 2 บ0านปะคํา 
  (๗)  ระบบประปาผิวดินขนาดกลางหมู- 3 บ0านพูนสุข 
  (๘)  ระบบประปาผิวดินขนาดกลางหมู- 4 บ0านประดู- 
  (๙)  ระบบประปาผิวดินขนาดกลางหมู- 7 บ0านศรีเจริญ 
  (๑๐) ระบบประปาผิวดินขนาดกลางหมู- 8 บ0านไผ-น0อย 
  (๑๑) ระบบประปาผิวดินขนาดกลางหมู- 9 บ0านบ0านจาน 
    

�  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  อาคาร (๑) – (๑1) ยังสามารถใช0ประโยชน*ตามปกติ   
       
  ถนนและรางระบายน้ําในความรับผิดชอบขององคJการบริหารส
วนตําบลเมืองโพธิ์ 
   (๑)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  43  สาย 
  (๒)  ถนนหินคลุก  จํานวน 27 สาย   
  (๓)  รางระบายน้ํา  มีทุกหมู-บ0าน 

 
 �  ผลการติดตามและประเมินผล 

   -  ถนนสึกกร-อน  จํานวน  ๒  สาย  แต-ก็สามารถสัญจรไปมาได0ตามปกติ     
   -  รางระบายน้ําบางสายมีดินและเศษขยะเปKนจํานวนมาก  องค*การบริหารส-วนตําบล
เมืองโพธิ์  ได0แก0ไขปbญหาโดยดําเนินการลอกและทําความสะอาดรางระบายน้ําท่ีเกิดปbญหาแล0ว 
๒.  ครุภัณฑJ   
 ๒.๑  ครุภัณฑJสํานักงาน 

��ก
�����
�������������4�������� 
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  (๑)  โต�ะทํางานระดับ 1-2   จํานวน 1 ตัว 
                           เก0าอ้ีทํางานระดับ 1-2  จํานวน 1 ตัว ชํารุด 
  (๒)  ตู0เหล็ก 4 ลิ้นชัก   จํานวน  ๑  หลัง 
  (๓)  ตู0เหล็ก 2 บาน  จํานวน  ๑  หลัง   
  (๔)  ตู0เหล็ก 15 ลิ้นชัก  จํานวน  1  หลัง 
  (๕)  เก0าอ้ีทํางานระดับ 3-6  จํานวน  4  ตัว  ชํารุด 1 ตัว 
  (๖)  โต�ะทํางานระดับ 3-6  จาํนวน  4  ตัว  ชํารุด 1 ตัว 
  (๗)  เครื่องพิมพ*ดีดภาษาไทย  18  แคร-  จํานวน  ๑  เครือ่ง 
  (๘)  วิทยุเทป Panasonic Rx-fs431  จํานวน  ๑ เครื่อง  ชํารุด 
  (๙)  โต�ะคอมพิวเตอร*  จํานวน  1  ตัว 
  (๑๐)  ตู0เหล็ก 4 ชิ้นชัก  จํานวน  2  หลัง 
  (๑๑)  ตู0เหล็ก 15 ชิ้นชัก  จํานวน  1  หลัง 
  (๑๒)  ตู0นิรภัย  จํานวน  ๑  หลัง 
  (๑๓)  ตู0เหล็ก 2 บาน SURE จํานวน  1  หลัง 
  (๑๔)  เครื่องอัดสําเนา จํานวน  1   เครื่อง  ชํารุด 
  (๑๕)  โต�ะหมู-บูชา 7 หมู- ขนาดกลาง  จํานวน  1  ชุด 
  (๑๖)  โต�ะทํางานระดับ 1-2 จํานวน  ๒  ตัว 
  (๑๗)  โต�ะทํางานระดับ 3-6  จํานวน  ๑  ตัว 
  (๑๘)  เก0าอ้ีทํางานระดับ 3-6 จํานวน  ๑  ตัว 
  (๑๙)  เก0าอ้ีคอมพิวเตอร*  จํานวน  ๑  ตัว 
  (๒๐)  ตู0เหล็ก 2 บาน Smart Form  จํานวน  2  หลัง 
  (๒๐)  ตู0เหล็ก 4 ลิ้นชัก Star  จํานวน  ๔  หลัง 
  (๒๑)  เครื่องปรับอากาศ Carlifornia ขนาด 35000 BTU  จํานวน  3  เครื่อง  ชํารุดท้ังหมด 
  (๒๒)  โต�ะทํางานระดับ 1-2  จํานวน  9  ตัว  ชํารุด 1 ตัว 
  (๒๓)  โต�ะทํางานระดับ 3-6  จํานวน  2  ตัว 
  (๒๔)  ชุดรับแขกพร0อมโต�ะกลาง  จํานวน  1  หลัง 
  (๒๕)  เครื่องปรับอากาศ LG 12000 BTU  จํานวน   2  เครื่อง  ชํารุด 1 เครื่อง 
  (๒๖)  โต�ะคอมพิวเตอร*  จํานวน  3  ตัว 
  (๒๗)  เก0าอ้ีคอมพิวเตอร*  จํานวน  ๑  ตัว 
  (๒๘)  เก0าอ้ีประชุม  จํานวน  6  ตัว 
  (๒๙)  เก0าอ้ีคอมพิวเตอร*  จํานวน  2  ตัว 
  (๓๐)  ตู0เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก)   จํานวน  17  หลัง 
  (๓๑)  ตู0เหล็ก 2 บาน  จํานวน  ๑ หลัง 
  (๓๒)  ตู0เอนกประสงค*เต้ีย  จํานวน  ๑3  หลัง 
  (๓๔)  ตู0 9 ล็อก  จํานวน  ๑ หลัง 
  (๓๕)  โต�ะทํางานระดับ 1-2  จํานวน  5  ตัว  ชํารุด  3  ตัว 
  (๓๖)  โต�ะทํางานระดับ 3-6  จํานวน  2  ตัว 
  (๓๗)  โต�ะทํางานระดับ 1-2  จํานวน  1  ตัว 
  (๓๘)  ชุดโต�ะม0าหินอ-อน  จํานวน  5  ชุด   ชํารุด  3  ชุด 
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  (๓๙)  โต�ะประชุมพับขาได0  24x60x29 นิ้ว  จํานวน  20  ตัว  ชํารุด  12  ตัว 
  (๔๐)  ชุดโต�ะทํางานพร0อมเก0าอ้ี ระดับ 1-2  จํานวน  1  ชุด 
  (๔๑)  เก0าอ้ีทํางานระดับ 1-2  จํานวน  ๔  ตัว  ชํารุดท้ังหมด 
  (๔๒)  เก0าอ้ีทํางานระดับ 3-6  จํานวน  2  ตัว     
  (๔๓)  เก0าอ้ีผู0บริหาร  จํานวน  1  ตัว  ชํารุด 
  (๔๔)  เก0าอ้ีผู0บริหารขนาดใหญ-  จํานวน  ๑  ตัว  ชํารุด 
  (๔๕)  เก0าอ้ีผู0บริหารขนาดกลาง  จํานวน  2  ตัว  ชํารุดท้ังหมด 
  (๔๖)  เก0าอ้ีประชุม  จํานวน  40 ตัว  ชํารุด  1  ตัว 
  (47)  ตู0เหล็ก 2 บานเปpด  จํานวน  2  หลัง 
  (48)  ตู0เหล็ก 4 ลิ้นชัก  จํานวน  2 หลัง 
  (49)  ตู0เหล็ก 2 บานเปpด  จํานวน 1  หลัง 
  (50)  ชุดโต�ะพร0อมเก0าอ้ีสําหรับเด็กปฐมวัยขนาด 6 ท่ีนั่ง  จํานวน  4  ชุด 
  (51)  ตู0เก็บอุปกรณ*สื่อการเรียนการสอน  จํานวน  1  หลงั 
  (52)  ตู0เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปpด  จํานวน  1  หลัง 
  (53)  เครื่องปรับอากาศพร0อมติดต้ัง  จํานวน  2  เครื่อง 
  (54)  โต�ะวางคอมพิวเตอร*  จํานวน  1  ตัว 
  (55)  เก0าอ้ีคอมพิวเตอร*  จํานวน  1  ตัว 
  (56)  เครื่องคิดเลขตีกระดาษ  จํานวน  2  ตัว 
  (57)  ตู0เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปpด  จํานวน  2  ตัว 
  (58)  ตู0เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก  จํานวน  1  ตัว 
  (59)  ตู0เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปpด  จํานวน  2  หลัง 
  (60)  โต�ะวางคอมพิวเตอร* ขนาด 80 ซม.  จํานวน  1  ตัว 
  (61)  โต�ะทํางานระดับ 1-2 พร0อมเก0าอ้ี  จํานวน  4  ชุด  ชํารุด  1  ชุด 
  (62)  โต�ะทํางานระดับ 3-6 พร0อมเก0าอ้ี  จํานวน  1  ชุด 
  (63)  เก0าอ้ีสําหรับผู0บริหารสูงไหล-  จํานวน  4  ตัว  ชํารุด  3  ชุด 
  (64)  เก0าอ้ีสําหรับผู0บริหารสูงหัว ปรับระดับ  จํานวน  1  ตัว  ชํารุด 
  (65)  เครื่องโทรสารพร0อมฟpล*มแฟกซ*  จํานวน  1  เครื่อง 
  (66)  เก0าอ้ีพลาสติก  จํานวน  120  ตัว  ชํารุด  22  ตัว 
  (67)  เครื่องปรับอากาศพร0อมติดต้ังขนาด  12,210  BTU  จํานวน  3  เครื่อง 
  (68)  โต�ะประชุมโล-ง  จํานวน  8  ตัว 
  (69)  โต�ะทํางานพร0อมเก0าอ้ี  ระดับ 1 – 2  จํานวน  1  ชดุ 
  (70)  โต�ะทํางานพร0อมเก0าอ้ี  ระดับ 3 – 6  จํานวน  4  ชดุ 
  (71)  โต�ะทํางานพร0อมเก0าอ้ี ระดับ 1-2  จํานวน  4  ชุด 
  (72)  ตู0เหล็กเก็บเอกสาร (แบบสองบานเปpด)  จํานวน  3  หลัง 
  (73)  โต�ะเอนกประสงค*ขนาด 60x150x74 ซ.ม.  จํานวน  10  ตัว 
  (74)  ชั้นวางเอกสาร  9  ช-องโล-ง  จํานวน  1  หลัง 
  (76) เครื่องปรับอากาศ  ยี่ห0อ SAMAUNG ขนาด 18,000  บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง 
  (77)  ถังน้ํา  ขนาด  2,000   ลิตร  จํานวน  10  ถัง  ชํารุด  1  ถัง 
  (78)  เครื่องปรับอากาศ ยี่ห0อ UNIMASTER ขนาด 25,000 บีทียู  จํานวน  3  เครื่อง 
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  (79)  เก0าอ้ีพักคอยแบบ 4 ท่ีนั่ง  จํานวน  3  ชุด 
  (80)  เก0าอ้ีประชุม  จํานวน  30  ตัว 
  (81)  พัดลมติดผนัง (ขนาดใบพัดตํ่ากว-า 18 นิ้ว)  จํานวน  4  ตัว 
  (82)  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียูมีระบบฟอกอากาศ  จํานวน 4 เครื่อง 
  (83)  โต�ะทํางานผู0บริหารขนาด 1.60 เมตร  จํานวน  1  ชุด 
  (84)  พัดลมติดผนัง (ขนาดใบพัด 16 นิ้ว)  จํานวน  8  ตัว 
 
 ๒.๒  ครุภัณฑJการศึกษา   
  (๑)  อุโมงค*หนอนม-วง  จํานวน  ๑  ตัว  ชํารุด 
  (๒)  บ-อบอลหมี  จํานวน  ๑  บ-อ 
   
 ๒.๓  ครุภัณฑJยานพาหนะและขนส
ง   
  (๑)  รถจักรยานยนต*  จํานวน  ๑  คัน   
  (๒)  รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค*  จํานวน  1  คัน  
  (๓)  รถบรรทุกดีเซลขับเคลื่อน 2 ล0อ จํานวน  ๑  คัน   
  (4)  รถพยาบาลฉุกเฉินพร0อมหลังคาไฟเบอร*กลาสและวัสดุอุปกรณ*ทางการแพทย*  
                             จํานวน  ๑  คัน     
   (5)  เครื่องปรับอากาศ (ภายในรถบรรทุกน้ํา)  จํานวน  ๑  เครื่อง  
   
 ๒.๔  ครุภัณฑJการเกษตร 
  (๑)  ปb�มน้ําประปา  จํานวน  ๑  เครื่อง   
  (๒)  ถังน้ําแรงดันพร0อมอุปกรณ*ต-อพ-วง  จํานวน  1 เครื่อง 
  (๓)  เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข-ง ใช0มอเตอร*ไฟฟZา  จํานวน  ๒  เครื่อง  
  (๔)  เครื่องปbxมน้ํา(ไดโว) จํานวน  ๑  เครื่อง 
  (5)  เครื่องปbxมน้ํา  จํานวน  2  เครื่อง 
 
 ๒.5  ครุภัณฑJไฟฟ̀าและวิทยุ  
  (๑)  เครื่องขยายเสียงพร0อมอุปกรณ*ครบชุด  1  ชุด  ชํารุด 
  (๒)  เครื่องโพเดียมมีภาคขยายในตัว NPE  จํานวน  ๑  ชุด 
  (๓)  วิทยุมือถือ Icon รุ-นT28 กําลังส-ง 5 วัตต*  จํานวน  8  เครื่อง  ชํารุด  4  เครื่อง 
  (๔)  เครื่องขยายเสียงพร0อมอุปกรณ*ครบชุด  จํานวน  ๑  ชดุ  ชํารุด 
  (๕  วิทยุมือถือยี่ห0อspenderรุ-นdhs-8000 กําลังส-ง 5 วตัต*    จํานวน  8  เครื่อง 
  (๖)  ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี(แบบลากจูง)  จํานวน  ๒  ชุด 
   
 ๒.6  ครุภัณฑJโฆษณาและเผยแพร
 
  (๑)  โทรศัพท*อัตโนมัติ  จํานวน  ๑ เครื่อง  ชํารุด 
  (๒)  โทรทัศน*สี 29 นิ้ว  จํานวน  ๒  เครื่อง 
  (๓)  เครื่องเล-น DVD  ๒  เครือ่ง 
  (๔)  มินิลําโพงพร0อมไมโครโฟน  จํานวน  ๒  เครื่อง  ชํารุด  2  เครื่อง 
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  (๕)  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร* จํานวน  ๑  เครื่อง 
  (6)  กล0องถ-ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จํานวน  ๑  ตัว  ชํารุด 
  (7)  กล0องถ-ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล Nikon  จํานวน  2  ตัว 
  (8)  กล0องซีซีทีวี (16 จุด)  จํานวน  16  ตัว 
  (9)  โทรทัศน*สี LED  sharp  ขนาด 39  นิ้ว  จํานวน  ๑  เครื่อง 
  (10) โทรทัศน*สี LED SAUSUNG  ขนาด  32  นิ้ว  จํานวน  ๑  เครื่อง 
  (11) โทรทัศน*สี TCL ขนาด  40  นิ้ว  จํานวน  5  เครื่อง 
 
 ๒.7  ครุภัณฑJวิทยาศาสตรJหรือการแพทยJ 
  (๑)  เครื่องพ-นหมอกควัน Swingtec  จํานวน  1 เครื่อง 
  (๒)  เครื่องพ-นหมอกควัน IGEBA  จํานวน  1  เครื่อง 
  (๓)  เปลส-งผู0ปYวยมีหมอนพร0อมสายรัด  จํานวน  ๑  เครื่อง 
  (๔)  ชุดไฟไซด*เรนท*พร0อมลําโพง  จํานวน  ๑  ชุด 
  (๕)  เครื่องพ-นหมอกควัน Best Fogger BF-150  จํานวน  1  เครื่อง 
   
 ๒.8  ครุภัณฑJงานบ&านงานครัว  
  (๑)  ตู0เย็น Singer 5 คิว สีฟZาคราม  จํานวน  1  เครื่อง   
   (๒)  ถังเก็บน้ําแสตนเลสกลม 1,600 ล  จํานวน  ๑  เครื่อง  ชํารุด 
  (๓)  เตาแก�สพร0อมถังบรรจุ  จํานวน  1  เครื่อง 
  (๔)  ตู0เย็นขนาด 5 คิว สีฟZาคราม  จํานวน  1  เครื่อง 
  (๕)  เครื่องทําน้ําเย็นตัวถังไฟเบอร*  จํานวน  1  เครื่อง 
  (๖)  ตู0เย็น ความจุ  5.2  คิว  sharp  จํานวน  1  เครื่อง 
  (๗)  ถังต0มน้ําไฟฟZา  ขนาด   17  ลิตร  จํานวน  1  เครื่อง 
  (8)  ตู0เย็นขนาด 11  คิว  สีบอนท*  จํานวน  1  เครื่อง 
  
 ๒.๙  ครุภัณฑJโรงงาน 
  (1)  เลื่อยวงเดือนไฟฟZา จํานวน  1  เครื่อง  ชํารุด 
  (2)  เครื่องเชื่อมโลหะ  จํานวน  1  เครื่อง 
 
 ๒.๑0 ครุภัณฑJคอมพิวเตอรJ 
  (๑)  เครื่องคอมพิวเตอร* หน0าจอ 17"พร0อม Ptinter MP 145 พร0อมโต�ะ+เก0าอ้ี 
       จํานวน  1  ชุด  ชํารุด 
  (๒)  เครื่องปริ๊นเตอร* HP Laserjet P1006  จํานวน  2  เครื่อง  ชํารุด  1  เครื่อง 
  (๓)  เครื่องคอมพิวเตอร*พร0อมชุด acer  จํานวน  2  เครื่อง 
  (๔)  เครื่องคอมพิวเตอร*แบบต้ังโต�ะ  จํานวน  3  เครื่อง 
  (๕)  เครื่องคอมพิวเตอร*แบบพกพา  จํานวน  1  เครื่อง 
  (๖)  เครื่องพิมพ*ปริ๊นเตอร* HP m1132  จํานวน  2  เครื่อง 
  (๗)  เครื่องคอมพิวเตอร*แบบพกพา (โน�ตบุ�ค)  จํานวน  3  เครื่อง   
  (๘)  เครื่องคอมพิวเตอร*แบบต้ังโต�ะ  จํานวน   ๑  เครื่อง  ชํารุด  
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  (9)  เครื่องพิมพ*ปริ๊นเตอร*  konica  Minolta  จํานวน  1  เครื่อง 
  (10) เครื่องพิมพ*ปริ๊นเตอร*  HP  P1102  จํานวน  1  เครื่อง  ชํารุด 
  (11) เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  1  เครื่อง  ชํารุด 
  (12) คอมพิวเตอร*ตั้งโต�ะ Aser  จํานวน  1  เครื่อง 
  (13) เครื่องพิมพ* Brother All in one  จํานวน  1  เครื่อง  ชํารุด 
  (14) เครื่องสํารองไฟ System  จํานวน  1  เครื่อง  ชํารุด 
  (15) คอมพิวเตอร*ตั้งโต�ะ Lenovo  จํานวน  1  เครื่อง 
  (16) คอมฯต้ังโต�ะ + Printer Brother +เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  2  เครื่อง 
  (17) เครื่องพิมพ*ปริ๊นเตอร* cannon  จํานวน  1  เครื่อง  ชํารุด 
  (18) เครื่องพิมพ*ชนิดฉีดหมึก  จํานวน  1  เครื่อง 
  (19) คอมพิวเตอร* (สําหรับงานสํานักงาน)ยี่ห0อ Lenovo Thinkcentre 73 จํานวน 3 เครื่อง 
  (20) คอมพิวเตอร* (โน�คบุ0ค) จํานวน  1  เครื่อง 
  (21) เครื่องพิมพ*ชนิดเลเซอร*/ชนิด LED  จํานวน  1  เครื่อง 
  (22) เครื่องพิมพ*แบบฉีดหมึก(Inkjet printer)  จํานวน  2  เครื่อง 
  (23) เครื่องคอมพิวเตอร*(สําหรับงานสํานักงาน)  จํานวน  2  เครื่อง 
  (24) เครื่องพิมพ*ปริ๊นเตอร*connon  ip7270  จํานวน  4  เครื่อง 
  (25) เครื่องคอมพิวเตอร*(สําหรับสํานักงาน)  จํานวน  2  เครื่อง 
  (26) เครื่องพิมพ*ปริ้นเตอร* FUJI XEROX  จํานวน  3  เครือ่ง 
    
 ๒.๑1  ครุภัณฑJอ่ืนๆ 
  (๑)  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  จํานวน  39  ตัว   
  (๒)  ไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ)  จํานวน  ๑  ชุด 
  (๓)  ไฟสัญญาณจราจร Solar cell 300 mm. จํานวน  3  ชุด  
  (๔)  ตู0ไฟเครื่องหมายสัญญาณเตือนการจราจร  จํานวน  ๑  เครื่อง 
  (5)  ไฟจราจรกระพริบพลังงานแสงอาทิตย*  จํานวน  3  เครื่อง 
  (6)  ซุ0มเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน  1  ซุ0ม 
  (7)  เต็นท* (แบบทรงโค0ง)  จํานวน  2  หลัง 
 
  �  ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ*ขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์ท่ีปรากฏข0างต0นนั้น  มีท้ังท่ีใช0การได0เปKนปกติ
และก็ชํารุด  ซ่ึงหากมีการชํารุดก็ได0ชี้แจงไว0ได0หลังข0อมูล การตรวจสอบครุภัณฑ*ดังกล-าว  องค*การบริหารส-วน
ตําบลเมืองโพธิ์  ได0แต-งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป�   ดังนี้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ดังนี้ 

              (๑)  นายประยุทธ  ไชยโย          ตําแหน-ง   ผอ.กองโยธา                         ประธานกรรมการ 
              (2)  นางสาวชุติมา  โรจนาวรรณ  ตําแหน-ง   นกัวิชาการศึกษาฯ                         กรรมการ 
     (3)  นางนันทิยา  วงษ*สําแดง      ตําแหน-ง   นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
               (4)  นางฉตารักษ*   อาจทวีกูล    ตําแหน-ง  นักวิเคราะห*นโยบายและแผนฯ            กรรมการ 
      (5)  นายสํานวย  ศรีบท           ตําแหน-ง  เจ0าพนักงานปZองกันฯ                        กรรมการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบข&อเท็จจริงของพัสดุท่ีชํารุดเส่ือมสภาพ  ดังนี้ 

        
               (1)  นายบรรยวสัถ*  หงษ*จันอัด  ตําแหน-ง  หัวหน0าสํานักปลัด           ประธานกรรมการ 
               (2)  นางสาวพรพรรณา  แกล0วกล0า       ตําแหน-ง  ผอ.กองการศึกษาฯ               กรรมการ 
               (3)  นางปาริชาติ  คําฤาเดช               ตําแหน-ง นักจัดการงานท่ัวไป                   กรรมการ 

  คณะกรรมการได0ดําเนินการตรวจสอบข0อเท็จจริงของพัสดุท่ีชํารุดเสื่อมสภาพแล0วปรากฏว-า
ครุภัณฑ*ท่ีชํารุดจริงและไม-สามารถซ-อมได0 เห็นควรดําเนินการจําหน-าย    

๓.  วัสดุ 
 วัสดุท่ีจําเปKนจะต0องจัดซ้ือเพ่ือใช0ในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปKนสิ่งของโดยสภาพไม-คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช0งานไม-ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑  วสัดุสํานักงาน  เช-น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ 
 ๓.๒  วสัดุไฟฟZาและวิทยุ  เช-น  สายไฟฟZา  หลอดไฟฟZา  ปลั๊กไฟฟZา 
 ๓.๓  วสัดุงานบ0านงานครัว  เช-น  ไม0กวาด  น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน  แก0วน้ํา 
 ๓.๔  วสัดุก-อสร0าง  เช-น  ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี 
 ๓.๕  วสัดุยานพาหนะและขนส-ง  เช-น  แบตเตอรี่  กระจกโค0ง  สัญญาณไฟกระพริบ 
 ๓.๖  วสัดุเชื้อเพลิงและหล-อลื่น  เช-น  น้ํามันเบนซิน  แก�สหุงต0ม  น้ํามันเครื่อง 
 ๓.๗  วสัดุวิทยาศาสตร*  เช-น  สารส0ม  คลอรีน  ออกซิเจน 
 ๓.๘  วสัดุการเกษตร  เช-น  สารเคมีปZองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว*  พันธ*พืช  ปุ£ย 
 ๓.๙  วสัดุโฆษณาและเผยแพร-  เช-น  ปZายไวนิวล*   
 ๓.๑๐ วสัดุเครื่องแต-งกาย  เช-น  ชุด อพปร. 
 ๓.๑๑ วสัดุกีฬา  เช-น  ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ตาข-ายวอลเลย*บอล 
 ๓.๑๒ วสัดุคอมพิวเตอร* เช-น แผ-น CD  ไวแลต   
 ๓.๑๓ วสัดุการศึกษา  เช-น  ของเล-นเด็ก  เครื่องเล-นพลาสติก  สื่อการศึกษา 
  ๓.๑๔ วสัดุเครื่องดับเพลิง  เช-น ถังดับเพลิง 

 
�  ผลการติดตามและประเมินผล 

 องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ได0ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุดังกล-าว  ซ่ึงมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุท่ี
ใช0แล0วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซ้ือวัสดุขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  มีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  
และมีผู0รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ-ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได0การเบิกจ-ายได0  วัสดุคงเหลือเปKนปbจจุบัน
และถูกต0อง  ไม-ปรากฏกว-ามีวัสดุหายไปโดยไม-มีผู0รับผิดชอบ วัสดุท่ีเบิกได0นําไปใช0ในการปฏิบัติหน0าท่ี     
 

************************************* 
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ส
วนท่ี  ๗ 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต0องมีการวิเคราะห*สภาพแวดล0อมของท0องถ่ิน  ดําเนินการ
วิเคราะห*สภาพแวดล0อมท0องถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  
อําเภอ  เนื่องจากในองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์นั้นมีหมู-บ0าน  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ*ซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดล0อมภายใต0สังคมท่ีเปKนท้ังระบบเปpดมากกว-าระบบปpดในปbจจุบัน  การวิเคราะห*สภาพแวดล0อมเปKนการ
วิเคราะห*สภาพแวดล0อมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห*สภาพแวดล0อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะหJสภาพแวดล&อมภายนอก   
 เปKนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปbจจัยหรือข0อมูลจากสภาพแวดล0อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต-อ
ท0องถ่ิน  เช-น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล0อม  วิเคราะห*เพ่ือให0เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร-วมกันกับองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  หน-วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห*
สภาพภายนอกนี้ เปKนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต0องดําเนินการและแก0ไขปbญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห*ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค*กรภาครัฐ เช-น โรงพยาบาลส-งเสริมสุขภาพประจําตําบล  เปKนต0น 

   (2)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนท่ี 
     (๓)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน-วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 

โทรศัพท*/อินเตอร*เน็ต  TOT  CAT  AIS  เปKนต0น   
ไปรษณีย*หรือการสื่อสารหรือการขนส-ง และวัสดุ ครุภัณฑ*  จํานวน  ๑  แห-ง  

  (๔)  ได0รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช-น  โครงการละ ๕  ล0าน  หมู-บ0านละ ๒  แสน 
  (๕)  มีศูนย*ดํารงธรรมระดับตําบล ระดับท0องถ่ิน   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู-ไกลจากอําเภอและจังหวัด  ทําให0ใช0เวลานานในการติดต-ออําเภอกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย-างยังเข0าไม-ถึง  เช-น  การทําบัตรผู0พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   

(๓)  มีปbญหาการพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวระหว-าง  องค*การบริหารส-วนตําบล เช-น คลองส-งน้ํา  
ถนน  ยังไม-สามารถดําเนินการได0เปKนต0น 

(๓)  ปbจจุบันองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์เปKนองค*การบริหารส-วนตําบลขนาดกลาง  มี
งบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหน0าท่ีต-างๆ  ตามกฎหมายท่ีกําหนดให0เปKนอํานาจหน0าท่ีขององค*การ
บริหารส-วนตําบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ-ายโอนฯ  ตามนโยบายท0องถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบาย
รัฐบาล 

(๔)  เนื่องจากองค*การบริหารส-วนตําบลเปKนตําบลท่ีอยู-ไกลจากอําเภอและจังหวัดทําให0การ
คมนาคมยังไม-สะดวกเท-าท่ีควร  
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๒.  ผลการวิเคราะหJสภาพแวดล&อมภายใน   
เปKนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปbจจัยหรือข0อมูลจากสภาพแวดล0อมในท0องถ่ิน ปbจจัยใดเปKนจุดแข็ง

หรือจุดอ-อนท่ีองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได0  ซ่ึง
การติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให0มีการวิเคราะห*สภาพแวดล0อมภายใน  โดยคณะกรรมการได0ดําเนินการ
วิเคราะห*สภาพแวดล0อมภายในโดยวิเคราะห*  ตรวจสอบ  ติดตามองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินเพ่ือวิเคราะห*ถึงจุด
แข็งและจุดอ-อน  โอกาส  ข0อจํากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะห*ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู0นําชุมชน มีความพร0อมท่ีจะให0ความร-วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท0องถ่ินของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข0มแข็งได0รับการบริการสาธารณะด0านโครงสร0างพ้ืนฐานครบถ0วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท0องถ่ิน   
(4)  ประชากรส-วนใหญ-มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ได0แก- ข0าว  อ0อย 

เลี้ยงสัตว*  ฯลฯ 
(5)  ศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห-ง   
(6)  มีการประสานความร-วมมือระหว-างองค*การบริหารส-วนตําบลกับส-วนราชการในพ้ืนท่ี 
(7)  มีความสงบไม-ค-อยจะมีปbญหา ด0านความปลอดภัยและด0านมลพิษ 
(8)  มีการจัดต้ังหมู-บ0าน  9  หมู-  มีคณะกรรมการประจําหมู-บ0าน 
(9)  ผู0นําชุมชนให0ความร-วมมือในการพัฒนาท0องถ่ิน 
(๑0)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําให0มีน้ําใช0อุปโภคบริโภค 
(๑1)  มีวัด   1  แห-ง   สํานักสงฆ*   ๑  แห-ง 
(๑2)  หมู-บ0านในเขตองค*การบริหารส-วนตําบลมีหอกระจายข-าวประชาสัมพันธ*ให0ประชาชนใน

ชุมชนได0รับทราบข0อมูลข-าวสาร 
(๑3)  มีกองทุนในหมู-บ0าน  เช-น  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
(๑4)  มีกลุ-มอาชีพแม-บ0าน  เช-นกลุ-มทอผ0าไหม กลุ-มปุ£ยชีวภาพ   

๒.๒  จุดอ
อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยทํางาน  คนหนุ-มสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและต-างจังหวัด 
(๒)  ราษฎรยากจน  ส-วนใหญ-ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย-างเดียวทําให0

ขาดรายได0 
(๓)  ประชาชนไม-สามารถรวมกลุ-มกันเพ่ือดําเนินการด0านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ-ม

อาชีพอย-างเข0มแข็ง 
(๔)  ตําบลเมืองโพธิ์เปKนชุมชนท่ีอยู-ห-างไกลตัวเมือง ข0าวของราคาแพง  จึงมีการบวกราคาค-า

ขนส-งเข0าไปอีก  
(๕)  ขาดแหล-งเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม-เพียงพอ  เม่ือถึง

หน0าแล0งจะทําให0เกิดการขาดแคลนน้ํา 
(๖)  ขาดแหล-งงานรองรับแรงงานว-างงานนอกฤดูกาล 
(๗)  ไม-มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ-  ไม-มีโรงงานในพ้ืนท่ี  
(8)  ไม-มีตลาดสดประจําตําบล 
(9)  ไม-มีโรงงานหรือบริษัทใหญ-ๆ เพ่ือจ0างคนในท0องถ่ิน 

******************************* 
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ส
วนท่ี  8 
 

 
 
 
 

                  การสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดือน ตุลาคม  2560  
 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรJขององคJกรปกครองส
วนท&องถ่ิน 
เปKนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร*ขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  โดยจะทําการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินได0ประกาศใช0แผนยุทธศาสตร*แล0ว  ได0มีการดําเนินตาม
ข้ันตอนและกระบวนการ (รายละเอียดดูส-วนท่ี 3 หน0า 20 )   
 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคJกรปกครองส
วนท&องถ่ินตามยุทธศาสตรJการพัฒนา  
เปYนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค*เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร*ขององค*กรปกครองส-วน
ท0องถ่ินภายใต0แผนพัฒนา  3   (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มต้ังแต-สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
ถึง  30  กันยายน  2560  (รายละเอียดดูส-วนท่ี 3  หน0า 18 )   

ซ่ึงในครั้งนี้ องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานต้ังแต-เดือน  
ตุลาคม 2559 ถึงเดือน กันยายน  2560 ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2560-2562)  ซ่ึง
พิจารณาจากจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป�ท่ีได0บรรจุไว0ในงบประมาณรายจ-ายประจําป� 
จะเห็นได0ว-าองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ได0มีการนําโครงการจากแผนพัฒนาสามป�มาบรรจุไว0ในแต-ละ
ยุทธศาสตร*การพัฒนาซ่ึงมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป�  ในป� พ.ศ. 2560 ได0นํามาบรรจุไว0ในงบประมาณรายจ-ายประจําป� 
จํานวน  120  โครงการ คิดเปKนร0อยละ 50  ของโครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาสามป�  (รายละเอียดดูส-วนท่ี 3    
หน0า 19 )  และจากจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป�ท่ีได0ดําเนินการในงบประมาณรายจ-ายประจําป� 2560 
องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานต้ังแต-เดือน  ตุลาคม 2559 ถึงเดือน 
กันยายน  2560  มีการดําเนินโครงการไปแล0วจํานวน  58  โครงการด0วยกัน  สรุปได0ดังนี้ 
สรุป 
โครงการท่ีได0ดําเนินการ                                               58         โครงการ 
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาและได0บรรจุในงบประมาณรายจ-าย  ป� 2560          123         โครงการ 
คิดเปKนร0อยละ     58  x  100 =      47.15 % 
       123 
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ผลการดําเนินงานตามโครงการในงบประมาณรายจ
ายประจําปV  2560  โดยแยกจากการเบิกจ
ายได&ดังนี้ 
ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได&รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการท่ีได0รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป�งบประมาณ  2560 (ระหว-างเดือนตุลาคม 2559-เดือน
กันยายน 2560)  มีการเบิกจ-ายไปแล0วจํานวน  2  โครงการด0วยกัน  จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจ-าย 3,780,000  
บาท  (รายละเอียดส-วนท่ี 3  หน0า  27 ) 
 
ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได&เบิกตามข&อบัญญัติและเงินสะสม  แยกเปYนแต
ละยุทธศาสตรJ 

ยุทธศาสตรJท่ี 1 การพัฒนาด&านโครงสร&างพ้ืนฐาน    เบิกจ-ายไปแล0ว  20  โครงการ  จํานวนงบประมาณท่ี
เบิกจ-าย 4,495,500 บาท    

ยุทธศาสตรJท่ี 2 การพัฒนาด&านเศรษฐกิจ  เบิกจ-ายไปแล0ว  1  โครงการ  จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจ-าย 
30,000 บาท    

ยุทธศาสตรJท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   เบิกจ-ายไปแล0ว  25  โครงการ  จํานวนงบประมาณท่ี 
เบิกจ-าย  8,646,715 บาท 

ยุทธศาสตรJท่ี 4 ส
งเสริมการอนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม   เบิกจ-ายไปแล0ว  2  โครงการ  
จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจ-าย  73,000  บาท    

ยุทธศาสตรJท่ี 5  ส
งเสริมการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี  เบิกจ-ายไปแล0ว  10  โครงการ  จํานวน 
งบประมาณท่ีเบิกจ-าย  371,170 บาท (รายละเอียดส-วนท่ี 3 หน0าท่ี 28) 
 
สรุปจากรายรับและรายจ
าย 

รายรับท้ังสิ้น  จํานวนเงิน  14,691,990.54  บาท  
รายจ-ายท้ังสิ้น  จํานวนเงิน  10,592,383.85  บาท 

 
ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปV 

แบบท่ี  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินตามยุทธศาสตร*
การพัฒนา (รายละเอียดดูส-วนท่ี 3  หน0า  33 )  โดยสรุปได0ดังนี้               

�  โครงการท่ีบรรจุในแผน     จํานวน   240  โครงการ 
�  โครงการท่ีบรรจุงบประมาณรายจ-าย  จํานวน   120  โครงการ 

   �  คิดเปKนร0อยละ  50  ของแผนพัฒนาสามป� 
   

ผลการติดตามและประเมินผลด0วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป� ๒๕๖๐  
(รายละเอียดดูส-วนท่ี 5  หน0า  41 )   

�  โครงการท่ีบรรจุในแผน     จํานวน   240 โครงการ 
   �  สามารถดําเนินการได0       จํานวน     20 โครงการ    
   �  คิดเปKนร0อยละ  8.33  ของแผนพัฒนาสามป� 
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ผลการติดตามและประเมินผลทรัพยJสิน 
 

�  ผลการติดตามและประเมินผลท่ีดินและส่ิงก
อสร&าง 
   -  อาคาร (๑) – (๑1) ยังสามารถใช0ประโยชน*ตามปกติ  
    -  ถนนสึกกร-อน  จํานวน  ๒  สาย  แต-ก็สามารถสัญจรไปมาได0ตามปกติ     
   -  รางระบายน้ําบางสายมีดินและเศษขยะเปKนจํานวนมาก  องค*การบริหารส-วนตําบลเมือง
โพธิ์  ได0แก0ไขปbญหาโดยดําเนินการลอกและทําความสะอาดรางระบายน้ําท่ีเกิดปbญหาแล0ว (รายละเอียดดูส-วนท่ี 6 
หน0าท่ี 42) 
 

�  ผลการติดตามและประเมินผลครุภัณฑJ 
ครุภัณฑ*ยังใช0งานได0ตามปกติ  และบางส-วนเสื่อมสภาพไม-สามารถใช0งานได0ตามปกติ  จากการตรวจสอบ

ครุภัณฑ*จากคณะกรรมการ (รายละเอียดดูส-วนท่ี 6  หน0า 43)   
 

�  ผลการติดตามและประเมินผลวัสดุ 
 องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ได0ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุดังกล-าว  ซ่ึงมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุท่ีใช0
แล0วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซ้ือวัสดุขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  มีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมี
ผู0รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ-ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได0การเบิกจ-ายได0  วัสดุคงเหลือเปKนปbจจุบันและถูกต0อง  
ไม-ปรากฏกว-ามีวัสดุหายไปโดยไม-มีผู0รับผิดชอบ วัสดุท่ีเบิกได0นําไปใช0ในการปฏิบัติหน0าท่ี   (รายละเอียดดูส-วนท่ี 6  
หน0า 48 )    
 
ผลการวิเคราะหJสภาพแวดล&อม 
 ผลการวิเคราะหJสภาพแวดล&อมภายนอก 

องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  มีโอกาสในการพัฒนาท่ีเปKนไปค-อนข0างลําบาก  เพราะไม-ค-อยมี
หน-วยงานหรือองค*กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู-ใกล0 พ้ืนท่ี  ประชาชนติดต-อได0ไม-สะดวก  ยังมีอุปสรรคจาก
สภาพแวดล0อมภายนอก  คืออยู-ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย-างยังเข0าไม-ถึง  ทําให0ไม-ได0รับความสะดวก
ในการติดต-อกับอําเภอหรือจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวยังไม-สามารถดําเนินการได0  (รายละเอียดดูส-วนท่ี 7  
หน0า 47 )    

ผลการวิเคราะหJสภาพแวดล&อมภายใน 
องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์ มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู0นําชุมชน มีความพร0อม

ท่ีจะให0ความร-วมมือ ชุมชนเข0มแข็งได0รับการบริการสาธารณะด0านโครงสร0างพ้ืนฐานครบถ0วน  ยึดยึดม่ันใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท0องถ่ิน มีสิ่งแวดล0อมท่ีดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม-มีมลพิษ แต-ก็มีจุดอ-อน  คือ คน
ในวัยทํางาน  คนหนุ-มสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและต-างจังหวัด  ราษฎรยากจน  ส-วนใหญ-ประชาชนประกอบ
อาชีพทางการเกษตรเพียงอย-างเดียวทําให0ขาดรายได0  เปKนชุมชนท่ีอยู-ห-างไกลตัวเมือง ข0าวของราคาแพลง  ขาดแหล-ง
เก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม-เพียงพอ  เนื่องจากมีแหล-งกักเก็บน้ําค-อนข0างน0อย  ไม-มี
โรงงานหรือบริษัท เพ่ือจ0างคนในท0องถ่ิน (รายละเอียดดูส-วนท่ี 7 หน0า  49 )    

 
 
 
 

 



๕๔ 
 

           รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธ์ิ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

 

ปaญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จํานวนงบประมาณไม-เพียงพอในการดําเนินงานด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต0องใช0เงิน

งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2. ปbญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม-สามารถควบคุมได0 ทําให0การดําเนินการบางโครงการเปKนไปด0วยความ
ล-าช0า 
 3. ได0รับงบประมาณล-าช0า 
 4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท0องถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไม-สามารถดําเนินการได0ทุกโครงการ 
 ข&อเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค*การบริหารส-วนตําบลไปประสานกับหน-วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0องเพ่ือขอ
กรับการสนับสนุนงบประมาณต-อไป 
 2. ควรดําเนินการซักซ0อมและทําความเข0าใจถึงปbญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไม-สามารถควบคุมได0 
 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปbญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปKน 
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปKนรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก0าวหน0าของการดําเนินงาน 
 5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยู-แล0ว 

 
 
 
 

 

 


